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Samenvatting

In opdracht van de DuraVermeer Infrastructuur BV Oost heeft Archol tussen 26 

augustus 2015 en 6 januari 2016 een archeologische opgraving en archeologische 

begeleiding (AB) uitgevoerd rond het kruispunt van de Hasseltsebaan (N276) en de Dr. 

Nolenslaan te Sittard. Aanleiding van het onderzoek zijn de werkzaamheden om van 

de huidige kruising een ongelijkvloerse kruising te maken. Doel van het onderzoek was 

bij de archeologische begeleiding aan te treffen (behoudenswaardige) archeologische 

resten op een verantwoorde wijze ex situ te behouden middels opgraving en 

documentatie. 

Het archeologisch onderzoek bestond uit een mix van onderzoeksmethoden: 

extensieve begeleiding, intensieve begeleiding, proefsleuven en opgraving. Tijdens 

het onderzoek was het mogelijk om extensieve begeleiding op te schalen naar een 

intensieve begeleiding of opgraving zodra vindplaatsen werden aangesneden. Hierbij 

is in eerste instantie geconcentreerd op het cunet van de toekomstige bypass die 

ten westen van de bestaande kruising loopt. Daarnaast zijn enkele verkennende 

sleuven aangelegd binnen het cunet van de huidige parallelwegen, op dat moment 

in gebruik als fietspad. Onder extensieve begeleiding werd verstaan het volgen van 

de civiele graafwerkzaamheden na verwijdering van het wegdek Dr. Nolenslaan 

en Hasseltsebaan. Onder intensieve begeleiding werd verstaan de aanleg van 

archeologische vlakken middels (proef)sleuven. Onder opgraving werd verstaan het 

middels grotere werkputten aanleggen van een archeologisch vlak en daarin de sporen 

en vondsten volledig documenteren, waarna vrijgave plaatsvindt. 

De opgravingen hebben sporen opgeleverd uit verschillende periodes die tezamen een 

tijdsdiepte vertegenwoordigen van de midden-bronstijd tot en met de Nieuwe tijd. 

Uit de oudste periode, de midden-/late bronstijd zijn verspreid over het onderzoeks-

gebied een zeer gering aantal bewerkte vuurstenen of afvalstukken aangetroffen. 

Het betreffen hoofdzakelijk losse vondsten. Uit de late prehistorie zijn voornamelijk 

verspreid liggende paalsporen en kuilen aangetroffen alsmede drie gebouwplattegron-

den. Deze prehistorische vindplaats omvat sporen daterend van de midden-bronstijd B 

tot zeker de midden-ijzertijd: ca. 1400-400 v.Chr. Het oudste met zekerheid gedateerde 

spoor uit deze periode is een haardkuil uit de midden-bronstijd B (ca. 1500-1100 v. 

Chr.). Gedurende de vroege en midden-ijzertijd worden enkele bijgebouwen opgericht. 

Vermoedelijk bevinden we ons in deze periode in de randzone van een nederzetting die 

ca. 150-200 m ten westen van het plangebied is gelegen. Het gaat om het agrarische 

gebied rond die nederzetting. Dit blijkt onder meer uit het feit dat geen werktuigen 

zijn aangetroffen. De macrobotanische resten wijzen tevens op aanwezigheid en 

exploitatie van akkers waar gerst, tarwe en haver werden verbouwd. Er zijn veel 

gebroken kookstenen aangetroffen die er op duiden dat ook voedsel ter plaatse, buiten 

de feitelijke nederzetting, geprepareerd werd of dat zich een ander proces voltrok 

waarbij deze stenen werden ingezet.

Uit de Romeinse tijd zijn voornamelijk huisplattegronden en geassocieerde vondsten 

opgegraven. Hier betreft het wel de kern van een nederzetting. Behalve verschillende 

huisplattegronden zijn ook typisch nederzettingsaardewerk, bouwmateriaal 

en werktuigen aanwezig. Ook hier vinden we weer kookstenen, maar nu zijn 

ook haardstenen aanwezig. De nederzetting had een agrarisch karakter. Bij de 

macrobotanische resten zijn naakte gerst, haver en spelttarwe aangetroffen die 

hier niet alleen genuttigd, maar ook verbouwd werden. Daarnaast werd in ieder 
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geval in de midden-Romeinse tijd vermoedelijk vee gehouden in een potstal. Vanaf 

de Romeinse tijd zijn veel meer importproducten aanwezig, zoals aardewerk, 

maalstenen en bouwmateriaal. Aan de hand van het aardewerk en 14C-dateringen kon 

worden vastgesteld dat er in ieder geval sprake is geweest van min of meer continue 

aanwezigheid vanaf ca. het begin van de jaartelling tot en met de eerste helft van 

de tweede eeuw. Verschillende kenmerken van de aangetroffen huisplattegronden 

weerspiegelen de ontwikkelingen binnen het voor Zuid-Nederland kenmerkende 

Alphen-Ekeren huistype in deze periode.

In het zuiden van het onderzoeksgebied is een Romeinse weg aangesneden. Het gaat 

om een 6-7 m brede weg van grind met bermgreppels aan weerszijden. Waarschijnlijk 

betreft het een secundaire weg die twee belangrijke noord-zuid routes verbindt: de 

Romeinse weg van Nijmegen via Venlo/Tegelen naar Maastricht en de weg van Xanten 

via Tudderen naar Heerlen en Aken. Vondsten van eerder onderzoek dateren de weg 

vanaf de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. 

Verspreid over het gehele plangebied komen dan nog sporen voor uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er is geen sprake van een grote sporendichtheid zoals 

bijvoorbeeld bij een nederzettingsterrein. Het betreft los verspreide resten van verka-

velingsgreppels en twee oude wegen en de daarmee samenhangende sporen. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de DuraVermeer Infrastructuur BV Oost heeft Archol tussen 26 

augustus 2015 en 6 januari 2016 een archeologische opgraving (DO) en archeologische 

begeleiding (AB) uitgevoerd rond het kruispunt van de Hasseltsebaan (N276) en de Dr. 

Nolenslaan (Figuur 1.1). Aanleiding van het onderzoek zijn de werkzaamheden om van 

de huidige kruising van de Hasseltsebaan met de Dr. Nolenslaan een ongelijkvloerse 

kruising (OGK) te maken. Doel van het onderzoek is de bij de archeologische 

onderzoeken aan te treffen (behoudenswaardige) archeologische resten op een 

verantwoorde wijze ex situ te behouden middels opgraving en documentatie om 

zodoende meer inzicht te krijgen in aard, omvang, datering, kwaliteit en behoudens-

waardigheid van de aan te treffen archeologische resten.1

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied, tevens plangebied, ligt ten noorden van Sittard, rondom de 

kruising van de Hasseltsebaan (N276) en de Dr. Nolenslaan. Het plangebied betreft 

de huidige rijbaan, bermen en parallelwegen van de Hasseltsebaan grofweg tussen 

de aansluiting met de Allee in het noorden en de spoorwegovergang in het zuiden. 

Daarnaast behoort ook het deel van de Dr. Nolenslaan, met bermen en parallelwegen, 

van de Hasseltsebaan tot aan het spoorwegviaduct tot het onderzoeksgebied. 

De voorgenomen bodemingrepen betroffen het verbeteren van het kruispunt door 

het verwezenlijken van een ongelijkvloerse kruising. Naast de werkzaamheden 

ten behoeve van het verdiepen van de kruising zelf is er ook een tijdelijke bypass 

1  Kortlang 2015, 17. 
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Sittard OGK N276 – 
Dr. Nolenslaan.

1
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aangelegd. Het verkeer werd over deze bypass omgeleid zodat de kruising tijdens de 

werkzaamheden geheel vrij bleef van verkeer. Verder werden een groot aantal kabels 

en leidingen verlegd. De omvang en diepte van de geplande bodemingrepen waren 

op het moment van het archeologisch onderzoek nog niet bekend. Gedurende het 

onderzoek is meer bekend geworden over de exacte aard van de ingrepen en is het 

onderzoek waar nodig in samenspraak met het bevoegd gezag aangepast. 

Het westelijke deel van het plangebied is thans in gebruik als akkerland en grasland. 

Een groot deel van het plangebied wordt in beslag genomen door de Hasseltsebaan 

en dr. Nolenslaan en bijhorende wegbermen, een voormalig tankstation, alsmede 

fietspaden aan weerszijden van de Hasseltsebaan en de dr. Nolenslaan. Langs een 

groot deel van de wegen liggen kabels en leidingen die een verstorende werking op de 

archeologische resten hebben gehad. De aard van de verstoringen als gevolg van het 

aanleggen van de huidige weg was aan het begin van het onderzoek nog onbekend. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Op basis van de resultaten van 

het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een besluit (het “selectiebesluit”) 

hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden omgegaan. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied 
(bron: PDOK 2014).
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denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

Binnen het plangebied heeft sinds 2009 al een aantal vooronderzoeken 

plaatsgevonden in het kader van de Archeologische Monumentenzorg, te beginnen 

met een bureau- en booronderzoek uitgevoerd door ArcheoPro.2 Vervolgens is in 2013 

opnieuw een bureauonderzoek uitgevoerd naar het zelfde gebied door ArcheoDienst.3 

Het advies van het bureauonderzoek uit 2013 luidde om vervolgonderzoek uit te 

voeren.4 Dit onderzoek in de vorm van proefsleuven en aanvullende boringen, 

uitgevoerd door Archol, heeft plaatsgevonden in 2014.5 Daarbij zijn meerdere 

vindplaatsen aangetroffen. In 1986 heeft een begeleiding van de aanleg van de 

Hasseltsebaan plaatsgevonden door amateurarcheologen.6

Omdat inpassing van de vindplaatsen niet mogelijk was, heeft de betrokken overheid, 

de gemeente Sittard-Geleen besloten dat de vindplaats opgegraven diende te worden. 

Daarnaast dienden de werkzaamheden op delen van het plangebied die niet voor 

vooronderzoek beschikbaar waren archeologisch te worden begeleid. Er is gekozen 

voor een onderzoek waarbij de vindplaatsen binnen de beschikbare terreindelen 

werden opgegraven en de overige delen, met name onder de bestaande verharding, 

archeologisch werden begeleid. Deze onderzoeksopzet is vastgelegd in een 

Programma van Eisen, opgesteld door de directievoerder drs. F.P. Kortlang (ArchAeO) 

en goedgekeurd namens het bevoegd gezag door drs. M. Aarts (Gemeente Sittard-

Geleen).7 Het veldwerk is uitgevoerd door archeologen van Archol, onder projectleiding 

van drs. I.M. van Wijk.

Soort onderzoek: Definitieve opgraving en archeologische begeleiding

Projectnaam: Ongelijkvloerse Kruising (OGK) Dr. Nolenslaan – Hasseltsebaan 
(N276)

Archolprojectcode: SON1560

Archis-zaaknummer: 2438540100

Opdrachtgever: DuraVermeer Infrastructuur BV Oost, M. Vrancken (omgevings-
manager)

Directievoering: drs. F.P. Kortlang, ArchAeO

Bevoegd gezag: Gemeente Sittard-Geleen, drs. M. Aarts (Gemeentelijk 
Archeoloog).

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 26 augustus 2015 - 25 september 2015
4 januari 2016 - 6 januari 2016 

Rapport gereed: 15-04-2019

Versie 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag goedgekeurd

Provincie: Limburg

Gemeente: Sittard-Geleen

Plaats: Sittard

Toponiem: OGK Dr Nolenslaan - Hasseltsebaan

Coördinaten gebied: 187.758 / 336.696

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 91.000 m2 

Huidig grondgebruik: Rijbaan, fietspad, berm

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Limburg

2  Paulussen 2010.
3  Van de Graaf 2013.
4  Van de Graaf 2013, 8.
5  Van Wijk 2015.
6  Hendrix & Vromen 1988.
7  Kortlang 2015.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam Functie Bedrijf

Drs. I. van Wijk Projectleider (Sr. KNA-archeoloog) Archol

P. van de Geer MA veldwerkleider Archol

Drs. M.E. Hemminga veldarcheoloog Archol

F. van Spelde BA veldarcheoloog Archol

M. van Zon MA veldarcheoloog Archol

S. Hagendoorn MA veldarcheoloog Archol

M. Gast veldtechnicus ZZP

P. van de Geer MA specialist handgevormd aardewerk Archol

Dr. J. de Bruin specialist Romeins aardewerk Universiteit Leiden

D. Stiller MA specialist aardewerk ME/NT Archol

Dr. S. Knippenberg specialist steen/vuursteen Archol

Dr. Y. van Amerongen specialist archeobotanie/palynologie Archol

Drs. B. Veselka specialist osteologie Stichting Lab

Drs. D. Nieweg specialist osteologie Stichting Lab

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

De primaire doelstelling van het onderzoek is de behoudenswaardige archeologische 

resten op een verantwoorde wijze ex situ te behouden middels opgraving en 

documentatie. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in aard, omvang, datering, 

kwaliteit en behoudenswaardigheid van de aan te treffen archeologische resten. 

2.2 Vraagstellingen

Voorafgaand aan het onderzoek zijn in het PvE een aantal onderzoeksvragen 

opgesteld die het kader vormen van het onderzoek (vragen 1 t/m 18). Naar aanleiding 

van de resultaten van het veldwerk zijn tijdens de evaluatiefase enkele meer vind-

plaatsgerichte en specifiek op de vondsten aansluitende aanvullende onderzoeks-

vragen geformuleerd (vragen 19 t/m 28). Deze vragen zijn in samenspraak met de 

opdrachtgever vastgelegd in het evaluatieverslag en tevens goedgekeurd door het 

bevoegd gezag.8

Algemeen
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones geen archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) opleveren, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven? 

3. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?

4. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen sites aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysische en 

inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
5. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten? 

6. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? 

Perioden en sites
7. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden? 

8. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is de onderlinge samenhang? 

9. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

 d. aard /complextype / functie 

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

 f. de vondst- en spoordichtheid 

8  Van de Geer & Van Wijk 2015.

2
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 g. de stratigrafie 

 h. de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie 

10. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, per-

ceelsindeling, akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera? 

11. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 9 te geven? 

12. Kunnen meerdere bewoningsfasen (relatief en absoluut) onderscheiden worden? 

13. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik 

geraakt? 

Landschap en bodem
14. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)? 

15. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, 

ophogingslagen of cultuurlagen? 

16. Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Liggen in de 

omgeving locaties die voor analyse bemonsterd kunnen worden? 

17. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten?

Overige vindplaats-specifieke vragen
18. Wat is de ruimtelijke en temporele relatie tussen de aangetroffen sporen en 

vindplaatsen OGK en de vindplaatsen die eerder in de nabijheid aan het licht 

gekomen? Denk hierbij met name aan de Romeinse weg en de bij de waterleiding, 

gasleiding en op het Hoogveld aangetroffen grafvelden en bewoningssporen. 

Houtskoolrijke kuilen
19. Wat is de functie en datering van de houtskoolrijke kuilen? Gaat het om haardkuilen of 

meilerkuilen, of hebben de kuilen een andere functie gehad?

Gebroken steenmateriaal
20. Wat is de functie van de gebroken stenen? Gaat het om kookstenen of hebben de 

stenen een ander doel gehad?

21. Wat is de datering van (het gebruik van) deze stenen?

22. Wat zegt de verspreiding van deze stenen over de functie of het gebruik?

Nederzettingen
23. Waar is het gevonden aardewerk voor gebruikt? Zegt dit iets over het type 

nederzetting of de activiteiten die erin plaats vonden?

24. Idem voor het glas, metaal en steen.

25. Wat kan er gezegd worden over de bestaanseconomie in de nederzettingen per 

periode? 

Landschapsontwikkeling
26. Wat is de datering van de beek of geul die is aangetroffen op vindplaats 1?

27. Hoe verhoudt de datering van de beek zich tot de die van de vindplaatsen? Is er een 

relatie tussen deze geul en een eerder in het Gasunie onderzoek gedocumenteerde 

geul?
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28. Is de aanwezigheid van de beek of geul een belangrijke voorwaarden geweest 

voor vestigingskeuze, of is zij op een andere manier van invloed geweest op de 

vindplaatsen (denk aan erosie, etc.)?
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Methodiek veldwerk

3.1 Strategie

Het archeologisch onderzoek bestond uit een mix van onderzoeksmethoden: 

extensieve begeleiding, intensieve begeleiding en opgraving. Tijdens het onderzoek was 

het mogelijk om extensieve begeleiding op te schalen naar een intensieve begeleiding 

of opgraving zodra vindplaatsen worden aangesneden. Hierbij is in eerste instantie 

geconcentreerd op het cunet van de toekomstige bypass die langs ten westen van 

de bestaande kruising loopt. Daarnaast zijn enkele verkennende sleuven aangelegd 

binnen het cunet van de huidige parallelwegen, in gebruik als fietspad.

Onder extensieve begeleiding wordt verstaan het volgen van de civiele graaf-

werkzaamheden na verwijdering van het wegdek Dr. Nolenslaan en Hasseltsebaan. 

Deze begeleiding kon plaats vinden door één archeoloog. Zodra zou blijken dat 

archeologische sporen aanwezig zouden kunnen zijn dan kon de begeleiding worden 

geïntensiveerd middels de aanleg van ruimere archeologische vlakken. In eerste 

instantie werd gewerkt met de kraan van de civiele aannemer of de beveiligde kraan 

van het explosievendetectieteam.

Onder intensieve begeleiding wordt hier verstaan de aanleg van archeologische 

vlakken middels (proef)sleuven. Het onderzoek was dus niet volgend, maar proactief, 

uitgevoerd door een archeologisch team van minimaal twee personen dat de 

beschikking had over een ‘eigen’ kraan. Bij het aantreffen van sporen en vondsten kon 

de begeleiding worden geïntensiveerd middels de aanleg van ruimere archeologische 

vlakken en werkputten.

Onder opgraving wordt verstaan het middels grotere werkputten aanleggen van een 

archeologisch vlak en daarin de sporen en vondsten volledig documenteren, waarna 

vrijgave plaatsvindt. Telkens als uit de waarnemingen in de sleuven bleek dat het 

onderzoek diende te worden uitgebreid, is in samenspraak met de directievoerder van 

DuraVermeer en de toezichthouder van de bevoegde overheid (gemeente) besloten 

over de noodzaak hiervan.

In algemene zin is er gewerkt conform het PvE, de KNA-versie 3.39 en volgens de 

standaard werkmethodiek van Archol, zoals beschreven in de Archol Werkinstructie.10

3.2 Methodiek fysische geografie

Tijdens de aanleg is om de ca. 25 meter een profiel gedocumenteerd t.b.v. het 

bestuderen van de fysische geografie/bodemopbouw (zie Figuur 3.1). Alleen waar 

eerder al proefsleuven met profielen waren aangelegd is dit achterwege gelaten. Alle 

profielen zijn gefotografeerd, ingemeten en beschreven in het programma Deborah.

9  Centraal college van deskundigen 2010.
10  Hamburg & Laan 2017.
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Figuur 3.1 
Sleuven- en puttenkaart met nummers en 
beschreven profielen.
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3.3 Methodiek archeologie

3.3.1 Aanleg

In totaal zijn 27 putten aangelegd (zie Figuur 3.1). Alle putten zijn aangelegd binnen 

het kader van een opgraving of intensieve begeleiding (proefsleuven), zoals hierboven 

beschreven. De vlakken zijn aangelegd in de top van de B-horizont. In de praktijk 

betekende dit dat eventuele verharding (stol), de bouwvoor en het colluvium werden 

verwijderd en direct hieronder het vlak is aangelegd. Alle vlakken zijn aangelegd met 

een graafmachine met gladde bak, onder begeleiding van een archeoloog. Tijdens de 

aanleg is het vlak regelmatig nagelopen met een metaaldetector.

3.3.2 Sporen en structuren

Alle sporen zijn aangekrast, genummerd en ingemeten. In principe zijn alle sporen 

gecoupeerd, de recente verstoringen en evident natuurlijke sporen daargelaten. 

Behalve de diepere sporen (ca. > 50 cm) zijn alle sporen met de hand gecoupeerd. 

De diepere sporen zijn gecoupeerd met een minigraver of met de grotere rupskraan. 

De sporen zijn gefotografeerd en getekend. Bij ondiepere sporen tot ca. 10 cm is 

geen tekening gemaakt, maar is alleen een beschrijving van de vorm in de coupe en 

een diepte genoteerd. Structuren zijn zoveel mogelijk in hun geheel blootgelegd en 

gecoupeerd. Door de beperkt beschikbare ruimte tussen de grens van het plangebied, 

de leidingstraat en bestaande verharding en bermsloten bleek dit echter niet altijd 

mogelijk. 

3.3.3 Vondsten en monsters

Vondsten zijn per context verzameld of per vak van 5 bij 5 meter indien afkomstig uit 

lagen. Metaalvondsten afkomstig uit lagen zijn 3D ingemeten. Getracht is per structuur 

1 of 2 geschikt geachte sporen te bemonsteren. Daarnaast zijn “bijzondere” sporen, 

zoals waterputten, haardkuilen, etc., zoveel mogelijk bemonsterd. Monsters zijn 4-5 

liter groot of minder, afhankelijk van de grootte van de bemonsterde vulling.

Figuur 3.2 
Couperen van de sporen in samenwerking 
met vrijwilligers van heemkundevereniging 
De Lemborg uit Sittard.
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Landschappelijk kader

4.1 Landschappelijk kader11

Het plangebied ligt aan de noordelijke randzone van het Zuid-Limburgse lössgebied, 

direct ten noorden van de Feldbissbreuk. Direct ten noorden van het plangebied ligt 

een met zandige löss bedekt dalvlakteterras. Het plangebied ligt op de overgang 

tussen twee Maasterrassen (Terras van Caberg 1 en Terras van Caberg 2). De 

geologische opbouw bestaat uit een dik pakket grof Maaszand en -grind uit de 

laatste fase van het Midden-Pleistoceen (ca. 270.000 jaar BP). Deze Pleistocene 

Maasafzettingen behoren tot de formatie van Beegden (afzettingen van Caberg). 

De fluviatiele terrasafzettingen zijn tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, ca. 

73.000- 20.000 jaar BP) afgedekt met een pakket eolische löss(leem) behorende tot 

de formatie van Boxtel (afzettingen van Schimmert). De dikte van het lösspakket 

kan sterk variëren. De Maasafzettingen maken deel uit van het middenterras van 

de Maas dat zijn oorsprong kent in het Kwartair. Dikke pakketten Maasafzettingen 

vormden toen het hoogterrassensediment. De erosiebasis van de Maas sneed in zijn 

eigen sediment in waardoor een onderverdeling in hoog-, midden- en laagterrassen 

ontstond. Tijdens de pleistocene ijstijden (Saale II en Würm III/IV) werd dit terrassen-

landschap gedeeltelijk afgedekt door de glaciale löss (Figuur 4.1). Deze eolische (door 

de wind afgezette) afzetting werd, afhankelijk van de plaatselijke reliëfverhoudin-

gen, in dunne of dikke pakketten afgezet. De dikte van het lössdek in Zuid-Limburg 

bedraagt ongeveer 3 - 5 meter op de hoogterrassen en 8 - 15 meter op de midden- en 

laagterrassen. De noordgrens van de lössafzettingen ligt net ten noorden van Sittard. 

Door bodemvormingsprocessen kreeg het lössdek een horizontopbouw in de vorm van 

een grijsbruine radebrikgrond.

Ten westen van het plangebied bevindt zich een zuidwest-noordoost georiënteerde 

dalvormige laagte (Figuur 4.2, legenda-eenheid 2R2). Dit is het dal van de huidige 

Limbrichterbeek. Een kleinere droge zijtak van dit beekdal doorsnijdt het plangebied 

op drie locaties. Deze zijtak is morfologisch met enige moeite in het terrein 

herkenbaar. Het plangebied kent een klein reliëfverschil. Het hoogste deel bevindt 

zich ongeveer centraal in het gebied en vormt een hoge(re) lössrug binnen het 

gebied, waarna het in noordelijke en oostelijke richting afloopt. Volgens de geomor-

fologische kaart bestaat het plangebied grotendeels uit een daluitspoelingswaaier 

(code 4G5 en 5G5; figuur 4.2) die waarschijnlijk gevormd is door de (Pleistocene) 

voorloper van de huidige Limbrichterbeek. Volgens de bodemkaart bestaan de 

bodems in het zuidelijk deel van het plangebied uit radebrikgronden in siltige leem 

(Figuur 4.3, legenda-eenheid Bld6). Dit zijn nog volledig intacte lössbodems met een 

A-E-B-C profielopbouw die gekenmerkt worden door een als gevolg van lutum- en 

ijzeraanreiking relatief vaste, roodbruine B-horizont (briklaag). In het noordelijk deel 

is sprake van ooivaaggronden in zandige leem in-situ (Figuur 4.3, legenda-eenheid 

Ld5) met oude rivierklei (zavel of klei) beginnend tussen 40 en 120 cm –mv waarin 

waarschijnlijk geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. 

De ondergrond van het lössgebied in Zuid-Limburg is sinds de laatste ijstijd 

voornamelijk veranderd door invloed van de mens. Grote delen van het landschap 

zijn namelijk geërodeerd nadat de mens zich voorgoed ging vestigen op één plek. 

Vanaf het vroeg-neolithicum treedt dit verschijnsel op als gevolg van kleinschalige 

ontbossing. Naarmate de tijd vordert, maar vooral vanaf de Romeinse tijd, spoelen 

11  Deze paragraaf is, met minimale aanpassingen, integraal overgenomen uit Paulussen 2010 en 
Van Wijk 2015.
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grote delen van het Zuid-Limburgse lössgebied af door grootschalige ontbossing. 

Archeologische resten van grofweg de laatste 10.000 jaar bevinden zich meestal op 

één niveau.

4.1.1 Resultaten vooronderzoek

Paulussen concludeerde in 2010 dat de op de bodemkaart weergegeven bodemtypen 

niet binnen het geomorfologische kaartbeeld passen.12 Indien er sprake is van een 

daluitspoelingswaaier worden aan de oppervlakte glaciale of Holocene colluviale leem- 

en zandafzettingen (Ldh5) verwacht die de oude rivierklei of de eolische lössleem 

uit het Laat- Pleistoceen afdekken of doorsnijden. Bij het onderzoek van 2009 is 

vastgesteld dat het plangebied uit Pleistocene colluviale afzettingen bestaat waarin 

een radebrikgrond of een dalbrikgrond is ontstaan. De resultaten van het proefsleuven-

12  Paulussen 2010, 10.
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Figuur 4.1 
Geologische en archeologische tijdschaal.
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Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart.

Figuur 4.3 
Bodemkaart.
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onderzoek tonen aan dat ter plaatse van het plangebied een radebrikgrond voorkomt 

die is ontwikkeld in siltige leem (code BLd6A-). 

Het proefsleuvenonderzoek heeft gedetailleerd inzicht gegeven in de bodemopbouw. 

Ten noorden van de kruising ligt de overgang van een lössdek naar een zandig lössdek. 

Hier werd onderin het profiel een zandlaag herkend met boven die zandlaag een 

gelaagdheid van leem en zand. Verder naar het zuiden toe is een standaard lössprofiel 

aangetroffen van een radebrikgrond. In dit profiel is een goed ontwikkelde Bt-horizont 

zichtbaar. In het vlak kenmerkt de Bt-horizont zich door de vele krimpscheuren. 

Het archeologisch vlak ligt gemiddeld tussen de 72 en 45 cm –Mv. In het centrale 

en zuidelijke deel is de van origine dikkere Bt-horizont afgesneden door een pakket 

colluvium dat in dikte varieert van 10-20 cm. Door erosieve processen is een deel van 

het oorspronkelijke bodemprofiel opgeruimd en is in plaats daarvan het colluvium 

afgezet. Deze overgang is meestal als een scherpe lijn in het bodemprofiel zichtbaar.13

4.2 Archeologisch kader14

Het gebied ten noorden van Sittard kent een hoge dichtheid aan archeologische 

vindplaatsen. Vanaf 1988 hebben binnen een straal van één kilometer van het 

plangebied meerdere onderzoeken plaatsgevonden die deze archeologische 

rijkdom hebben aangetoond. Met name van belang daarbij is het onderzoek op 

het Hoogveld; een gebied dat direct aansluitend ten oosten van het plangebied is 

gelegen. Hier werden tijdens archeologische onderzoeken de resten van meerdere 

vindplaatsen aangetroffen. Deze betroffen mesolithische en neolithische werktuigen, 

bewoningsresten uit de bronstijd en ijzertijd, een grafveld uit de bronstijd en ijzertijd, 

een greppelsysteem uit de ijzertijd of Romeinse tijd, een oost-west georiënteerde 

Romeinse grindweg, een inheems-Romeinse nederzetting en middeleeuwse bewoning, 

waaronder een ‘moated site’ (versterkte hoeve) uit de 12e en 13e eeuw.15 Uit de mid-

den-bronstijd B zijn twee over elkaar gelegen huisplattegronden opgegraven. Het gaat 

om plattegronden van ruim 20 m lengte die aansluiten bij hetgeen van de zandgronden 

in Noord-Limburg en Noord-Brabant bekend is. Daarnaast is een palenconcentratie en 

een aantal kuilen uit de midden-bronstijd onderzocht.16 Uit de bronstijd is een zestal 

kringgreppels gevonden die op basis van hun diameters en een aantal 14C-dateringen 

ook in de midden-bronstijd B worden gedateerd.17 Het vroege tot late ijzertijd grafveld 

heeft een omvang van ca. 1 ha en bestaat uit 115 graven en grafmonumenten. De 

inheems-Romeinse nederzetting beslaat een oppervlakte van circa 1,5-2 hectare. Een 

Romeinse weg kruist ongeveer 75 meter ten zuiden van het plangebied de huidige 

Hasseltsebaan en is ook tijdens later onderzoek aangetroffen; een kapfibula uit de 

grindlagen van de weg geeft deze een vroeg-Romeinse datering.18 

In het kader van de aanleg van een watertransportleiding, alsook de aanleg van een 

gastransportleiding zijn ten noorden, ten westen en ten zuiden van het plangebied 

twee onderzoeken uitgevoerd. Uit beide onderzoeken die nagenoeg langs elkaar 

zijn gelegen kwam eenzelfde beeld naar voren. Ten zuiden van de Dr. Nolenslaan 

werd tijdens het onderzoek voor de watertransportleiding een urnenveld uit de late 

bronstijd-vroege ijzertijd aangesneden; deze bevatte 15 graven.19 Hier konden bij 

het onderzoek n.a.v. de aanleg van de gastransportleiding nog eens 10 graven aan 

13  Van Wijk 2015, 27-32.
14  Overgenomen en geactualiseerd uit Van Wijk 2015.
15  Lohof 1997; Scholte Lubberink, 1998; Tol & Schabbink, 2004; Tol 2000.
16  Tol & Schabbink 2004.
17  Tol & Schabbink 2004, 41-43.
18  Weiβ-König & Loonen, 2012; Janssens 2016.
19  Weiβ-König & Loonen 2012.
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Figuur 4.4 
Archeologische gegevens in de omgeving van 
het plangebied (Van de Graaf 2013, fig 2.1).
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worden toegevoegd, waarvan er twee uit de vroeg-Romeinse tijd bleken te dateren.20 

Tussen de graven werden bewoningssporen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd 

aangetroffen. Een kuil dateert in de vroeg Romeinse tijd. Het is onduidelijk of het 

urnenveld aansluit bij het grafveld van Hoogveld en in hoeverre deze gelijktijdig is. 

In het geval van gelijktijdigheid zou sprake zijn van een zeer groot grafveld, ofwel 

dodenlandschap, dat vanaf de late bronstijd tot in de vroege Romeinse tijd in gebruik 

is geweest. Ook werd hier in beide onderzoeken de Romeinse weg aangesneden die bij 

het hierboven genoemde onderzoek op het Hoogveld ook al eerder was onderzocht. 

Als laatste dienen een aantal grote vondstloze sporen vermeld te worden die verspreid 

werden aangetroffen. Op basis van de donkerbruine kleur van de vulling worden de 

sporen vooralsnog gedateerd in het vroeg neolithicum. De functie van deze sporen 

blijft helaas onduidelijk.

Ten noordwesten en noorden van de dr. Nolenslaan werden in eerste instantie 

tijdens het onderzoek in het kader van de watertransportleiding grote sporenclusters 

aangetroffen (ARC-vindplaatsen 3 en 4). De paalsporen en kuilen dateerden uit de 

vroege en midden-ijzertijd, maar er konden geen structuren herkend worden. Ook is 

een cluster leemwinningskuilen aangetroffen uit de late bronstijd of vroege ijzertijd 

evenals enkele losse sporen uit de late ijzertijd.21 Bij het latere onderzoek in het kader 

van de gastransportleiding konden grotere vlakken worden blootgelegd.22 Hierbij zijn 

wèl gebouwstructuren aangetroffen, zoals spiekers, bijgebouwen en enkele mogelijke 

huisplattegronden (RAAP-vindplaats 2). De structuren dateerden uit de ijzertijd en 

wanner het mogelijk was ze nader te dateren kwam deze datering uit op de vroege 

of midden-ijzertijd. Verder zijn meer dan honderd kuilen aangetroffen die, voor zover 

zij gedateerd konden worden, allemaal dateerden uit de vroege of midden-ijzertijd. 

Het eerder gevonden complex van leemwinningskuilen is ook hier weer aangetroffen. 

Binnen de nederzetting bevond zich een fossiele beekloop (RAAP-vindplaats 3), die 

tenminste dateert uit de midden-bronstijd. De beek was gelaagd opgevuld en bevatte 

materiaal dat dateert vanaf de overgang van de vroege ijzertijd naar de midden-ijzer-

tijd tot in de Romeinse tijd.

Als laatste dient de ligging van een vermeend kerkhof uit de Franse tijd genoemd te 

worden. Dit kerkhof bevat de graven van ruim 680 Napoleontische soldaten die in 

1813 in Limbricht zijn gestorven. Diverse onderzoeken hebben getracht het kerkhof te 

lokaliseren, echter dat is tot nu toe niet gelukt. Verondersteld wordt dat het kerkhof 

ten noorden van de splitsing Hasseltsebaan – Dr. Nolenslaan is gelegen.23

4.2.1 Vooronderzoek

De onderzoeksgeschiedenis van het plangebied begint in 2009 met een bureau- en 

booronderzoek in opdracht van DHV en uitgevoerd door ArcheoPro.24 Uit de hierbij 

opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting kwam naar voren dat er voor 

het plangebied een hoge verwachting geldt voor nederzettingsresten en grafvelden 

daterend uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de volle 

middeleeuwen. Daarnaast is er voor de Nieuwe tijd een hoge verwachting voor 

wegstructuren en het Frans Kerkhof. Uit het verkennend booronderzoek kwam naar 

voren dat de bodem in het plangebied nog nagenoeg intact is en dat eventuele 

archeologische resten daarom naar verwachting goed bewaard zijn gebleven. Op basis 

20  Janssens 2016.
21  Weiβ-König & Loonen 2012.
22  Rondags 2016.
23  Hendrix 2008.
24  Paulussen 2010.
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van deze resultaten werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd voor de delen van 

het plangebied ten westen van de Hasseltsebaan en een archeologische begeleiding, in 

de vorm van proefsleuven, ter hoogte van de bestaande infrastructuur en aanliggende 

bermen van de Hasseltsebaan en de Dr. Nolenslaan.

Vervolgens is in 2013 door ArcheoDienst opnieuw een bureauonderzoek uitgevoerd, 

ditmaal in opdracht van de Provincie Limburg.25 Hieruit kwam een vergelijkbare 

archeologische verwachting naar voren en daarom werd geadviseerd om overal 

waar de bodemverstoring dieper reikt dan 25 cm –Mv archeologisch onderzoek uit te 

voeren.

In opdracht van de Provincie Limburg heeft in 2014 vervolgonderzoek plaatsgevonden 

in de vorm van proefsleuven en aanvullende boringen, uitgevoerd door Archol.26 

De hierbij aangetroffen sporen zijn onderverdeeld in drie behoudenswaardige 

vindplaatsen: Vindplaats 1 ligt in het noorden van het plangebied en dateert uit de 

ijzertijd. Vindplaats 2 ligt centraal in het plangebied en dateert uit de Romeinse tijd. 

Vindplaats 3 betreft een geïsoleerde vondst van een vermoedelijk neolithisch spoor dat 

ook centraal in het plangebied ligt. De aanvullende boringen in het zuiden en oosten 

van het plangebied lieten een intacte bodemopbouw zien zoals dit ook voor het met 

proefsleuven onderzochte deel van het plangebied is vastgesteld. Het selectieadvies 

was daarom de behoudenswaardige vindplaatsen 1 en 2 op te graven en de vooralsnog 

niet behoudenswaardige vindplaats 3 verder te onderzoeken door middel van 

proefsleuven. Daarbij werd nog geadviseerd dat, onder de bestaande infrastructuur, 

bij bodemverstorende werkzaamheden die dieper reiken dan de bouwvoor eerst dient 

te worden vastgesteld of er geen archeologische waarden aanwezig zijn. Dit advies is 

door het bevoegd gezag overgenomen.

Bij het opstellen van het PvE is de zone rond de Romeinse weg, die buiten het onder-

zoeksgebied van het proefsleuvenonderzoek viel, als vindplaats 4 bestempeld. Hier 

kunnen op basis van eerdere onderzoeken de resten van de Romeinse weg worden 

verwacht. Daarnaast kan ook een grafveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd en 

Romeinse tijd worden verwacht. Vindplaats 4 is in het gemeentelijk selectiebesluit d.d. 

14-07-2014 niet specifiek benoemd, omdat het selectiebesluit is genomen op basis van 

de resultaten van het proefsleuvenonderzoek waarbij het vermoedelijke tracé van de 

weg niet is onderzocht.

Al bij de aanleg van de Hasseltsebaan (huidige N276) in 1986 heeft er een begeleiding 

plaatsgevonden waarbij archeologische resten zijn aangetroffen.27 De begeleiding door 

twee amateurarcheologen vond plaats net ten noorden van het huidige pompstation. 

Over een lengte van ongeveer 150 m werd in het wegcunet, de cunetten van het 

fietspad en ontwateringsgreppels 17 kuilen en een aantal paalsporen die vermoedelijk 

tot een rechthoekige structuur behoren, aangetroffen (Figuur 4.6). Op basis van het 

aardewerk is een datering in de late bronstijd tot midden-ijzertijd voorgesteld.

25  Van de Graaf 2013.
26  Van Wijk 2015.
27  Hendrix & Vromen 1988.
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4.3 Historisch kader

Bij het eerste bureauonderzoek is onderzoek gedaan naar de historische situatie 

rond het plangebied met behulp van historisch kaartmateriaal van de afgelopen ca. 

200 jaar.28 Hieruit blijkt dat het plangebied tot het midden van de vorige eeuw een 

landbouwgebied was. Op de oudste beschikbare kaart, de Tranchotkaart uit 1805, is 

te zien dat het gebied in gebruik was als bouwland (Figuur 4.7). Het maakte deel uit 

van een groot open akkercomplex tussen de omliggende dorpen: de zogenaamde 

velden. Al op de Tranchotkaart staan twee (veld)wegen afgebeeld die het plangebied 

28  Paulussen 2010, 28-30.

Figuur 4.6 
Het aangetroffen ijzertijd aardewerk 
(boven) en aangetroffen paalsporen 
van de vermoedelijke structuur met 
bijhorende coupetekeningen (onder) 
(Hendrix & Vromen 1988, afb. 42)
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doorkruisen. Uit latere kaarten valt op te maken dat het gaat om de Millenerweg 

en een weg die niet met naam op een kaart is aangeduid. De Millenerweg verbindt 

Limbricht, dat ten zuidwesten van het plangebied ligt, met Millen, dat ten noordoosten 

van het plangebied ligt. De andere weg betreft die van Sittard in het zuidoosten via 

Holtum, door het huidig plangebied, naar Holtum in het noordwesten. Deze oude 

veldwegen gaan mogelijk terug tot in de middeleeuwen.29

Op de Tranchotkaart staat ten westen van het plangebied ook de Varkensheide 

afgebeeld. Dit is de locatie waar het Frans kerkhof uit 1813 zou zijn gelegen. Verder zijn 

in of direct rond het plangebied geen betekenisvolle historische landschapselemen-

ten afgebeeld op het historisch kaartmateriaal. De situatie rond het plangebied blijft 

vrijwel ongewijzigd tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Door de ruilverkaveling, 

de aanleg van de N276 (de Hasseltsebaan) en de aanleg van de wijk Hoogveld wordt 

de inrichting van het landschap ingrijpend veranderd. Een deel van de veldwegen 

verliest zijn functie en verdwijnt. In deze tijd wordt ook de perceelsinrichting, inclusief 

afscheidingen zoals sloten, veranderd.

 

29  Hendriks 2008; Tol & Schabbink 2004.

Figuur 4.7 
Uitsnede uit de Tranchotkaart ca. 1805.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Tijdens het veldwerk zijn in totaal 78 profielkolommen gedocumenteerd (Figuur 3.1). 

Daarnaast zijn twee boringen gezet en beschreven ter hoogte van de restgeul van de 

Limbrichterbeek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek was de fysische geografie reeds 

uitgebreid onderzocht en beschreven. De bodemopbouw zoals die is aangetroffen 

tijdens onderhavig onderzoek is, zoals verwacht kan worden, in lijn met de bevindingen 

van het vooronderzoek. Het vlak ligt op ca. 36,2 meter +NAP in het noorden van 

het plangebied en loopt op naar ca. 40,6 meter + NAP in het uiterste zuiden van het 

plangebied (Figuur 5.2). Kleine abrupte (lokale) verschillen in het vlakniveau worden 

vooral veroorzaakt door oude bodemingrepen, waardoor het huidige maaiveld lager 

is komen te liggen en het archeologisch niveau op sommige plaatsen tot op grotere 

diepte is afgetopt dan op andere.

In het noorden van het plangebied ligt de overgang van een zwak zandig lössdek naar 

een zandig lössdek, net ten noorden van de kruising, ter hoogte van put 48. Verder 

naar het zuiden toe is een standaard lössprofiel aangetroffen van een radebrikgrond. 

In de meeste profielen is een goed ontwikkelde Bt-horizont zichtbaar. In de top van 

de Bt-horizont, of anders de B-horizont, is het vlak aangelegd. In het vlak kenmerkt 

de Bt-horizont zich door de vele krimpscheuren en een kenmerkend ‘giraffenpatroon’. 

In het centrale en zuidelijke deel is op de Bt-horizont een pakket colluvium gelegen 

dat in dikte varieert van 10-20 cm. Door erosieve processen is een deel van het 

oorspronkelijke bodemprofiel opgeruimd en is in plaats daarvan het colluvium 

(geelgrijs homogeen van kleur) afgezet. Deze overgang is meestal als een scherpe lijn 

in het bodemprofiel zichtbaar. 

De typische bodemopbouw is als volgt (Figuur 5.1 en Tabel 5.1): Aan het maaiveld 

bevindt zich een ca. 30-50 cm dikke, donkerbruingrijze bouwvoor van zwak zandige 

leem (S5000). Daaronder bevindt zich een dunne laag, (licht-)bruingrijs, zwak siltig 

colluvium van maximaal 10 cm dik (S5020). Tussen de 30 en 70 cm -Mv bevindt zich 

de B-horizont (S5030). Het vlak wordt over het algemeen bovenin deze B-horizont 

aangelegd, meer specifiek in de Bt-horizont, indien aanwezig. De B-horizont is in het 

zuiden zwak zandig, maar in het noordelijk deel van het plangebied sterk zandig. Ter 

hoogte van vindplaats 2 werd op minder dan een meter diepte in het profiel al een 

zandpakket waargenomen onder de löss. 

Alleen ter hoogte van put 43 is de situatie afwijkend. Vermoedelijk is hier een restgeul 

aangetroffen van een oude meander van de Limbrichterbeek. Helaas kon alleen 

een kleine profielsectie gedocumenteerd worden, omdat een riool en een pvc-buis 

precies door het diepste deel zijn aangelegd. Door middel van boringen zijn een aantal 

monster naar boven gehaald van de diepere niveaus. De monsters zijn gebruikt voor 

een vegetatiereconstructie. In het profiel lijkt in ieder geval een oudere bouwvoor/A-

horizont zichtbaar waaronder zich een pakket geulopvullingen bevindt met daarin ook 

aardewerk en houtskool. Ten tijde van de aanleg van de Hasseltsebaan zal het beekdal 

nog goed zichtbaar zijn geweest. De bovengrond bestaat hier uit een dik zandig 

ophogingspakket ter nivellering van het maaiveld. Ook in de omliggende akker is het 

reliëf nog enigszins herkenbaar. 

5
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Code Laagsoort Omschrijving

S5000 Bouwvoor Recente ophoging

S5020 Colluvium Verspoeld sediment

S5030 Bt-Horizont Inspoelingslaag, aangereikt met fijne klei

S5060 Geul/kreek/rivier Geulafzettingen

5.2 Vegetatiereconstructie

Y.F. van Amerongen

5.2.1 Materiaal, methoden en data-analyse

Een overzicht van de onderzochte vondsten met hun contextgegevens is in Tabel 5.2 

weergegeven. De monsters voor de palynologische analyse zijn afkomstig uit vullingen 

van een geul. Het doel van de palynologische analyse is het verzamelen van informatie 

die bij kan dragen aan een vegetatiereconstructie van de omgeving van het onder-

zoeksgebied. Daarnaast kan het resultaat van de pollenanalyse een datering opleveren 

van de actieve fase van de geul. Op deze manier is te achterhalen of de geul voor, na of 

gelijktijdig met één van de vindplaatsen actief is geweest.

Vondstnummer Spoor Context Pollensom

292 5060 geul 80

293 5060 geul 394

Voor het palynologisch onderzoek werd door mevrouw E.E. van Hees van het 

archeobotanisch lab van de Universiteit van Leiden een monster van 1 cm3 van elk van 

de monsters geprepareerd volgens een standaard pollenbereiding. Vervolgens zijn de 

preparaten met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met een vergroting van 

Figuur 5.1
Standaardprofiel, zoals aangetroffen in put 25.

Tabel 5.1 
Codering stratigrafie.

Tabel 5.2 
Overzicht van de onderzochte vondstnum-
mers: vondstnummer, spoornummer en 
omschrijving van het spoor.
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400x-1000x geanalyseerd waarbij de microfossielen (pollen en sporen) gedetermineerd 

en geteld zijn.30 De pollenpreparaten werden geanalyseerd waarbij de in Tabel 5.2 

genoemde totaalpollensommen werden bereikt.

Na het bereiken van de pollensom is het resterende deel van het preparaat nog 

gescand op eventuele aanvullende nieuwe soorten. In de pollensom werden alle 

pollentypen opgenomen behalve die van moeras-, oever- en waterplanten. De relatieve 

bijdragen (percentages) van de verschillende pollentypen en andere microfossielen zijn 

berekend over de pollensom. Vervolgens werden de taxa ingedeeld in groepen op basis 

van vegetatie-/milieutype.31

5.2.2 Reconstructie

Voor de vegetatiereconstructie zijn twee lagen van een geul onderzocht. Slechts in één 

geval was het mogelijk om een voldoende hoge pollensom te bereiken. De resten uit 

deze context zullen deels zijn aangevoerd door de geul, waardoor een reconstructie 

van het (zeer) lokale milieu niet met zekerheid te geven is; de analyse heeft wel 

indicaties opgeleverd voor regionaal aanwezige vegetatie. De onderzochte lagen 

zijn daarnaast vergeleken met het pollenonderzoek van deze geul op een locatie ca. 

175 m naar het westen, uitgevoerd in 2014, om een nog gedetailleerder beeld van de 

omgeving van Sittard te geven (Figuur 5.3).

Plant-specifieke eigenschappen
Voordat het landschap op basis van pollengegevens van geschikte contexten 

gereconstrueerd kan worden, dient echter nog wel rekening te worden gehouden 

met de plantspecifieke eigenschappen. Er zijn verschillende aspecten van invloed op 

de interpretatie van de openheid van het landschap op basis van pollen. Onder deze 

aspecten valt vooral de hoeveelheid pollen die een plant produceert, hoe en hoe 

gemakkelijk deze verspreid wordt, hoe goed het pollen bewaard blijft in de bodem 

en hoe goed het pollen herkend wordt tijdens analyse. Een voorbeeld van een boom 

die veel pollen produceert en verspreid, is de den (Pinus).32 Door de luchtzakken die 

zich aan de pollenkorrel bevinden kan het pollen soms honderden kilometers ver 

van de boom verspreid worden33. Aanwezigheid van dennenpollen, zeker in lage 

percentages, is dus niet direct te koppelen aan de aanwezigheid van de boom in de 

omgeving. Andere bomen, zoals elzen (Alnus), produceren ook veel pollen dat goed 

verspreid en zeer goed herkenbaar is en blijft bij analyse, zelfs na gedeeltelijke afbraak 

van de pollenkorrel. Daarom is els vaak over-gerepresenteerd in pollenmonsters. 

Ondanks deze over-representatie is het pollen van els bij bepaalde percentages wel 

indicatief voor de aanwezigheid van de boom in de omgeving.34,35 Er zijn ook sommige 

planten(groepen) die juist een lage productie en een slechte verspreiding van het 

pollen kennen, waardoor de aanwezigheid van het pollen lokale aanwezigheid kan 

indiceren. Onder deze planten vallen onder andere de beuk (Fagus) en de linde (Tilia), 

en ook de kruiden behorend tot de schermbloemigen (Apiaceae), heide (Ericaceae) en 

de cypergrassen (Cyperaceae).

30  Volgens: Beug 2004; van Geel & Aptroot 2006.
31  Tamis et al. 2004.
32  Dit geldt ook in mindere mate voor Abies (zilverspar) en Picea (fijnspar).
33  bijv. Lindgren et al. 1995.
34  Douda et al. 2014: Bij waardes van minder dan 0,5% wordt afwezigheid van els verondersteld 

in de omgeving, bij waardes van 0,5-2,5% is er sprake van aanvoer van verderaf of regionaal 
sporadisch voorkomen, bij waardes van 2,5-10,0% is els aanwezig in de regio en bij waardes 
van meer dan 10% kan worden aangenomen dat de els lokaal voorkomt rond de onder-
zochte locatie.

35  Huntley/Birks 1983; Montanari 1996; Lisitsyna et al. 2011.
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5.2.3 Palynologie 

Vondstnummer 292: humeuze laag geul
In vondstnummer 292 is helaas geen voldoende hoge pollensom bereikt: slechts 80 

pollenkorrels waren aanwezig. Hierdoor is er geen duidelijkheid over de verhoudingen 

tussen de aangetroffen taxa. Er zijn echter wel globale indicatoren voor regionale 

vegetatie aanwezig. Het boompollen (AP, 7,5%; Figuur 5.4) lijkt sterk ondervertegen-

woordigd, maar dit kan een resultaat zijn van het lage aantal pollen in het monster. 

De boomsoorten die zijn aangetroffen zijn de els (Alnus; 2,5%), de berk (Betula; 1,3%), 

de den (Pinus; 2,5%) en de iep (Ulmus; 1,3%) (Figuur 5.5). Het niet-boompollen (NAP, 

92,5%; Figuur 5.4) bestaat hoofdzakelijk uit pollen van grassen (Poaceae; 31,3%) en 

lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 33,8%). Daarnaast is in mindere mate pollen 

van buisbloemigen (Asteraceae tubuliflorae; 6,3%), kruisbloemigen (Brassicaceae; 

5,0%), veldzuring-type (Rumex acetosa-type; 6,3%), heide (Ericaceae; 3,8%) aanwezig, 
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gevolgd door pollen van de anjerfamilie (Caryophyllaceae; 1,3%), grote weegbree 

(Plantago major-type; 1,3%) en mogelijk hennepnetel/ballote-type (cf. Galeopsis/

Ballota-type; 2,5%).

Er zijn geen duidelijke directe aanwijzingen in dit monster voor menselijke 

aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld pollen van cultuurgewassen, maar er is wel een 

pollenkorrel van mogelijk hop of hennep (cf. Humulus/Cannabis) gevonden. 

Naast pollen zijn in vondstnummer 292 meerdere sporen aangetroffen van het zwart 

hauwmos Anthoceros punctatus en het geel hauwmos Phaeoceros laevis, die beide 

voorkomen op vochtige plekken die regelmatig worden omgewerkt zoals plagplekken, 

stoppelvelden, akkerranden, greppel- en slootkanten en trapplekken in weilanden. 

Deze zouden van de oever van de geul afkomstig kunnen zijn en zijn dus geen directe 

aanwijzing voor menselijke activiteit.

In de omgeving van de geul groeide zowel natte als droge vegetatie en was er sprake 

van zowel bos als open (gras)land.

Vondstnummer 293: humeuze laag geul op zandige leem
In vnr. 293 lijkt het boompollen (AP, 74,9%; Figuur 5.6) sterk vertegenwoordigd, 

maar dit is het gevolg van een enorme overrepresentatie van els in het monster 

(63,0%): wanneer els uit de pollensom wordt genomen zijn de verhoudingen tussen 

boom- en niet-boompollen namelijk meer vergelijkbaar met die in vondstnummer 

292 (AP, 16,4%) (Figuur 5.6)36. De overige boomsoorten die zijn aangetroffen zijn 

eik (Quercus; 2,0%), hazelaar (Corylus avellana; 0,3%), beuk (Fagus; 1,0), wilg (Salix; 

0,3%), iep (cf. Ulmus; 0,3%) en linde (Tilia; 0, 3%).Het niet-boompollen (NAP, 30,9% / 

83,6%; Figuur 5.6) bestaat hoofdzakelijk uit pollen van graslandplanten zoals grassen 

(Poaceae; 21,3%) en smalle weegbree-type (Plantago lanceolata-type; 2,8%) (Figuur 

5.7). Het spectrum laat een lager percentage aan pollen zien van overige kruiden zoals 

schermbloemigen (Apiaceae; 1,0%), lintbloemigen (0,8%), buisbloemigen (0,8%), de 

anjerfamilie (0,5%), veldzuring-type (1,0%), de amarantenfamilie (Amaranthaceae; 

0,5%), scherpe boterbloem-type (Ranunculus acris-type; 0,5%) en bitterzoet (Solanum 

dulcamara; 0,3%). Ook is mogelijk schijnspurrie-type (Spergularia-type; 0,3%) 

aangetroffen.

36  De weergegeven percentages per taxon gaan uit van een pollensom mét els.
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Figuur 5.4 
Hoofddiagram pollenmonster vnr. 292. In 
groen: percentage “arboreaal pollen” (AP; 
bomen); in geel: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen en kru-
iden); samen vormen deze groepen de totale 
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Naast pollen van wilde planten is ook een mogelijke pollenkorrel van graan (cf. 

Cerealia) aangetroffen en een andere indicator voor menselijke aanwezigheid: bijvoet 

(Artemisia). Pollen van graan duidt eveneens op een lokaal verwerken van graan, 

aangezien het pollen van graan uitsluitend vrijkomt bij de oogst of het dorsen.

De hoge percentages elzenpollen duiden op een lokale stand van elzen langs de geul 

en mogelijk ook wilg. Daarnaast waren er in de ruimere omgeving droge bossen 

aanwezig met berk, beuk, hazelaar, eik en linde. De bossen werden afgewisseld met 

open gebieden, getuige de aanwezigheid van veel graslandpollen van grassen en 

smalle weegbree. Open vegetatietypen zijn een startpunt in de successie, wat inhoudt 

dat deze zich, wanneer er niet wordt ingegrepen, uiteindelijk zullen ontwikkelen tot 

bos. Het feit dat deze typen vegetaties wel vertegenwoordigd zijn in het spectrum 

geeft aan dat delen van het bos waarschijnlijk opengehouden zijn door de mens. Een 

mogelijk gebruik van open gebieden zou kunnen zijn: braakliggend terrein, graslanden, 

graaslanden of weiden. In dit monster zijn, anders dan in vondstnummer 292, geen 

aanwijzingen voor heide gevonden en ook niet voor den. Overige verschillen tussen 

de twee monsters zijn niet duidelijk, doordat vondstnummer 292 erg weinig pollen 

bevatte.
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Figuur 5.5
Staafdiagram van de resultaten van de analyse 
van het pollenmonster vnr. 292. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De soorten die 
worden meegenomen in de totaalpollensom 
zijn de niet-lokale vegetatie in en rond de con-
text, in dit geval de bomen en de kruiden van 
droge locaties (granen, graslandplanten en 
overige kruiden). Dit is bij elkaar 100%. Van de 
overige resten in het monster (zoals planten 
van natte locaties, maar ook algen, schimmels, 
etc.) wordt op basis van de totaalpollensom 
een percentage berekend. Het totaal van alle 
aangetroffen taxa kan dus ook (en is ook) vaak 
hoger dan 100%. De pollensom is niet behaald 
(n=80).
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Figuur 5.6
Hoofddiagram pollenmonster vnr. 293. Boven: 
mét els in de pollensom; onder: zonder els in 
de pollensom. In groen: percentage “arboreaal 
pollen” (AP; bomen); in geel: percentage “non-
arboreaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewas-
sen en kruiden); samen vormen deze groepen 
de totale pollensom.
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Vergelijking met eerder onderzoek aan de geul
De hier onderzochte monsters zijn vergeleken met eerder uitgevoerd pollenonderzoek 

aan de geul in 2014.37 In het voorgaand onderzoek waren de onderzochte lagen 

wel gedateerd, waardoor het vergelijken van de inhoud van de lagen een mogelijke 

relatieve datering van de hier onderzochte monsters zou kunnen opleveren.

Vondstnummer 293 had een voldoende hoge pollensom om een vergelijking mogelijk 

te maken. Dit monster is genomen uit een humeuze laag op de natuurlijke ondergrond, 

maar mogelijk niet in het midden van de geul. Op basis van de inhoud (opvallende 

aanwezigheid smalle weegbree en afwezigheid den en heide) en ligging van de lagen 

van beide onderzoeken (onderin de flank van de geul) lijkt een datering in de midden-

ijzertijd het meest waarschijnlijk. Omdat beide monsters afkomstig zijn uit boorkernen 

en beide aan verschillende zijden van de geul zijn bemonsterd, is niet met zekerheid 

vast te stellen of vondstnummer 292 relatief jonger of ouder is dan vondstnummer 

293. De aanwezigheid van pollen van den en heide in vondstnummer 292 geeft wel aan 

dat het niet om dezelfde laag lijkt te gaan als waaruit vondstnummer 293 is genomen, 

maar beide taxa komen in het vooronderzoek in jongere en oudere lagen voor, dus een 

relatieve datering van vondstnummer 292 op basis van pollen is niet mogelijk.

5.2.4 Lokaal paleolandschap en landschapsgebruik

Op basis van de twee lagen uit de geul kon een globaal beeld van de omgeving worden 

verkregen, mogelijk ten tijde van de (midden-)ijzertijd. Lokaal groeide de els langs 

de geul en mogelijk wilg, terwijl het regionale landschap bestond uit een afwisseling 

van drogere bossen bestaande uit hazelaar, linde, beuk, berk, iep en eik en open 

gebieden bestaande uit graslanden met een gevarieerde samenstelling. Het feit 

dat de omgeving onder andere uit grasland bestond, is een indicatie voor menselijk 

ingrijpen: dit type vegetatie is het begin van de successie en zouden ongestoord zich 

tot bos ontwikkelen. Typen landschapsgebruik waarmee deze vegetatie zou kunnen 

zijn opengehouden zijn bijvoorbeeld afplagging of begrazing. Directere indicaties 

voor menselijke aanwezigheid zijn aanwezig door pollen van het cultuurgewas graan, 

evenals de cultuurvolger bijvoet. Pollen van graan geeft een extra indicatie voor het 

lokaal verwerken van graan, aangezien het pollen van graan pas loskomt bij activiteiten 

als oogsten of dorsen.

37  Van Haaster 2014.
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Resten uit de steentijd

6.1 Inleiding

De oudste resten die zijn aangetroffen betreffen vuurstenen artefacten die 

voornamelijk tijdens de vlakaanleg zijn aangetroffen of als opspit in laatprehistorische, 

Romeinse of recente sporen zijn teruggevonden. Er zijn geen sporen aangetroffen die 

in directe relatie met deze vondsten in relatie staan. Het vuursteen dat als opspit is 

aangetroffen concentreert zich in twee delen van het plangebied (Figuur 6.1). Op basis 

van het vooronderzoek werden mogelijk neolithische sporen verwacht ter hoogte van 

vindplaats 3. Het aangetroffen vuursteen ligt echter ten noorden van deze vindplaats.

6.2 Vindplaats 3

Tijdens het vooronderzoek zijn enkel kuilsporen aangesneden die mogelijk een 

neolithische ouderdom hebben.38 Daarvan is één kuil destijds gecoupeerd. De vulling 

van dit spoor had een bruinrode kleur wat in principe kenmerkend is voor sporen uit 

deze periode (Lineaire Bandkeramiek). Uit het spoor zijn geen vondsten geborgen 

maar in de directe nabijheid zijn enkele vuurstenen klingen en een schrabber gevonden 

die vermoedelijk in het vroeg- of midden-neolithicum dateren. Deze sporen zijn 

gezamenlijk als vindplaats 3 beschreven. In principe was deze vindplaats aangemerkt 

als niet behoudenswaardig, maar vanwege de onzekere status werd voor vindplaats 3 

in het PvE voorgesteld hier de graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek dat er de mogelijkheid was de vindplaats 

nader in kaart te brengen door middel van proefsleuven. Vindplaats 3 is daarom 

onderzocht door middel van twee extra sleuven. Om een zo goed mogelijke spreiding 

en dekking te krijgen is besloten om binnen de ca. 14 m brede beschikbare strook twee 

sleuven van ca. 3 meter breed aan te leggen in plaats van de bij dit project standaard 

4 meter brede sleuven. Voor dergelijke brede sleuven was binnen de beschikbare 

ruimte geen plek, maar op deze manier is toch voldoende dekking behaald. De eerste 

sleuf, langs de bermsloot van de weg is ca. 90 meter lang. De tweede sleuf, langs 

het fietspad, is vanwege een schuin overstekend kabeltracé maar ongeveer de helft 

hiervan. De sleuven bleken op twee perceleringsgreppels na in hun geheel geen 

antropogene sporen te bevatten. Alle overige sporen bleken natuurlijk te zijn en de 

op deze vindplaats verwachte neolithische sporen zijn niet aangetroffen. Op basis 

van deze resultaten, gecombineerd met de eerder aangelegde put 25 lijkt ter hoogte 

van vindplaats 3 geen behoudenswaardige vindplaats aanwezig te zijn. Het aspect 

archeologie was hier dan ook geen belemmering voor verdere ontwikkeling.

38  Van Wijk 2015.
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6.3 Vuursteen uit het paleolithicum en neolithicum

S. Knippenberg

De opgravingen hebben een kleine hoeveelheid vuursteen opgeleverd. In totaal gaat 

het om 62 stukken. Onder het vuursteen bevindt zich slechts een zeer gering aantal 

(N=14) bewerkte vuurstenen of afvalstukken van het bewerkingsproces. Daarnaast zijn 

twaalf kleine afsplinteringen (<1 cm) binnen een zeefresidu voor macro-botanische 

analyse aangetroffen. Het overige materiaal, het overgrote deel, bestaat uit onge-

modificeerde terrasvuurstenen, veelal gebroken en van uiteenlopende omvang en 

vorm. Deze laatste stukken kunnen met de Romeinse en laatprehistorische bewoning 

geassocieerd worden en zullen ter sprake komen in de betreffende paragrafen.

De bewerkte artefacten vertegenwoordigen vermoedelijk materiaal dat met oudere 

periodes van gebruik van de terreinen samenhangt. Hoewel veel van deze stukken 

in sporen die met de laatprehistorische en Romeinse bewoning samenhangen, zijn 

aangetroffen, passen ze typologisch niet in deze periodes. Voor de Romeinse tijd is 

duidelijk dat de bewerking van vuursteen geen rol meer speelde. Ongemodificeerde 

rolstenen van vuursteen werden sporadisch nog wel gebruikt, hetzij als werktuig om te 

polijsten, hetzij als onderdeel van funderingsmateriaal.39 

Voor de late prehistorie is het minder duidelijk in hoeverre vuursteen nog bewerkt werd 

tot werktuigen. In de loop van de bronstijd is een duidelijke afname van het belang van 

vuursteen zichtbaar.40 Over de ijzertijd bestaat discussie.41 In exclusief in de ijzertijd 

bewoonde nederzettingssites in het westen van Nederland zijn geen aanwijzingen 

aangetroffen dat bewerking van vuursteen nog een structureel onderdeel van het 

dagelijks leven uitmaakte.42 Op de pleistocene zand- en lössgronden wordt vuursteen 

vaak nog wel in ijzertijdsporen aangetroffen.43 Het probleem met de meeste van deze 

laatste sites is dat ze vaak ook een oudere bewonings- of gebruiksfase hebben gekend 

en het dus niet uitgesloten kan worden dat het bij deze vondsten om opspit gaat. Dit 

probleem doet zich dus ook voor in het geval van Sittard – Nolenslaan. Veel van de 

bewerkte vuurstenen komen uit laatprehistorische of Romeinse grondsporen. Enkele 

komen uit ongedateerde contexten, waaronder een boomval en afdekkende lagen. 

Vergelijken we het bewerkte materiaal op hun grondstof dan kan gesteld worden 

dat het vuursteen gevarieerd aandoet. Typische donkergrijze Lanaye vuursteen44 is 

herkend maar ook meer verbruinde variëteiten komen voor. Bij sommige stukken is 

nog cortex aanwezig en deze voelt nog enigszins ruw aan. Dit is een kenmerk van 

eluviale vuursteen. Ook de (rood)bruine kleurschakeringen in sommige van deze 

stukken past goed bij dit soort vuursteen. Eluviaal vuursteen is materiaal dat uit de kalk 

is geërodeerd en in verweringsbodems is terecht gekomen, waar het als gevolg van 

chemische bodemprocessen van kleur en soms ook van textuur kan zijn veranderd.45 

Aangezien het materiaal weinig verplaatst is, is het weinig aan mechanische verwering 

onderhevig geweest en hierdoor voelt de cortex nog enigszins ruw aan in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld vuursteen uit Maasgrind dat glad aanvoelt. 

Onder het bewerkte materiaal bevinden zich zes klingen, vijf afslagen, twee 

afslagkernen en een blok. Drie van de zes klingen en één van de vijf afslagen zijn 

39  Zie bijv. Knippenberg 2012.
40  Drenth 2016.
41  Zie Drenth et al. 2007; Verhart 2016.
42  Verhart 2016.
43  Drenth et al. 2007; Knippenberg 2011.
44  Voorheen werd dit materiaal als Rijckholt vuursteen beschreven. De term Lanaye sluit echter 

beter aan bij de geologische herkomst (zie De Grooth 2008, 2011). 
45  De Grooth 2008, 2011, 2014.

Figuur 6.1 
Verspreiding vuursteen in laatprehistorische, 
Romeinse of recente sporen.
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geretoucheerd. De geretoucheerde afslag kan als boor getypeerd worden, de drie 

geretoucheerde klingen zijn niet tot een nader werktuigtype in te delen, deels is 

dit te wijten aan het feit dat het incomplete stukken betreft. De twee afslagkernen 

lopen sterk uiteen in maatvoering. De grootste betreft een bifaciaal afgebouwde 

kern langs één slagvlak, enigszins gelijkend op een biconische kern. Het stuk meet 

5,6 x 4,9 x 4,2 cm. Hoewel het als afslagkern is getypeerd, betreft het vermoedelijk 

een restexemplaar van een klingkern. Veel van de negatieven zijn relatief lang. De 

andere kern is een stuk kleiner. Het gaat om een vanuit meerdere slagvlakken zonder 

duidelijke voorkeur afgebouwd kerntje met een omvang van 2,9 x 2,9 x 2,4 cm. 

Het geheel overziend laat het zich door het ontbreken van typologische gidsartefacten 

niet gemakkelijk dateren in een bepaalde periode. De aanwezigheid van klingen 

wijst er in ieder geval op dat een deel neolithisch of ouder is. De maatvoering van de 

klingen en het feit dat eluviaal vuursteen benut is, past goed bij vuursteencomplexen 

uit de Lineaire Bandkeramiek.46 De kernen daarentegen wijken af van de typische 

prismatische klingkernen uit dit tijdvak. Zeker het kleine kerntje past niet goed bij 

Lineaire Bandkeramiek complexen. Het is echter te weinig specifiek om het goed te 

plaatsen, een datering in de bronstijd kan niet worden uitgesloten. Resumerend kan 

gesteld worden dat het grote materiaal uit verschillende periodes dateert, waarvan 

mogelijk een deel in de Lineaire Bandkeramiek is te plaatsen.

Buiten dit duidelijk bewerkte grote materiaal heeft een gezeefd monster uit de 

vulling van een Romeinse kuil (S229) ook vuursteen opgeleverd. Het gaat om twaalf 

afsplinteringen met een omvang kleiner dan een 1 cm die allemaal sporen van 

verbranding vertonen. Deze sporen zijn te relateren aan het feit dat er binnen de kuil 

vuur gestookt is. Bij de meeste splinters betreft het stukken die door verbranding 

van een groter stuk zijn afgesprongen, van enkele stukken kon dat niet goed bepaald 

worden. Het is lastig om met zekerheid vast te stellen in hoeverre deze afsplinteringen 

afkomstig zijn van bewerkte stukken dan wel van natuurlijk materiaal. Slechts een van 

de splinters bezit nog een deel van de gerolde buitenkant, bij de overige elf is dat niet 

het geval. Dit zou erop kunnen wijzen dat de oorspronkelijke stukken ook nauwelijks 

tot geen gerolde buitenkant bezitten en dat het dus mogelijk om bewerkt vuursteen 

gaat (afslagen, klingen, kernen, blokken of overig bewerkingsafval). Van deze stukken 

is echter niks teruggevonden en dit zou kunnen betekenen dat ze door verbranding 

volledig in kleine splinters uit elkaar zijn gesprongen of dat een deel van de kuil na 

verhitting is leeggeruimd waarbij de grotere stukken uit de kuil zijn mee verplaatst. 

Het is echter onduidelijk of het vuursteen als opspit beschouwd dient te worden of dat 

het hier daadwerkelijk om vuursteen gaat dat in de Romeinse tijd nog enige vorm van 

bewerking heeft ondergaan. Het mag duidelijk zijn dat over eventuele vuursteenbe-

werking dan wel gebruik geen uitspraken gedaan kunnen worden.

46  De Grooth 2008, 2011, 2014; Knippenberg 2016.
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Grondstof- en voedselvoorziening in de late 
prehistorie

7.1 Inleiding

De archeologische resten uit de late prehistorie betreffen voornamelijk verspreid 

liggende paalsporen en kuilen maar ook drie gebouwplattegronden (zie ook Bijlage 1 

voor de allesporenkaart). Daarnaast is een aantal haardkuilen gevonden, waarvan een 

deel zeker uit de late prehistorie dateert. De grootste concentratie aan sporen strekt 

zich in noordelijke richting uit tot put 44, waar enkele losse sporen zijn aangetroffen. 

Richting het zuiden ligt de grens van de sporenverspreiding bij put 22, 29 en 32, ter 

hoogte van de kruising, waar zich nog een structuur bevindt en mogelijk enkele leem-

winningskuilen zijn aangetroffen. Min of meer centraal gelegen bevindt zich een kleine 

clustering van sporen ter hoogte van de aansluiting met de Rijksweg Noord die in 

grote lijnen overeenkomt met de bij het vooronderzoek gedefinieerde vindplaats 1. 

Het geheel aan prehistorische bewoningssporen lijkt zich over zowel vindplaats 1 als 2 

uit te strekken. Ten behoeve van de uitwerking is langzamerhand het idee losgelaten 

dat er sprake is van ruimtelijk begrensde vindplaatsen. Duidelijk is dat de laatprehis-

torische sporen verspreid binnen het gehele plangebied voorkomen. Vandaar dat in 

de rapportage alleen nog maar gesproken wordt van een laatprehistorische en een 

Romeinse vindplaats.

In dit hoofdstuk worden de bij onderhavig onderzoek aangetroffen sporen en vondsten 

die uit de late prehistorie dateren beschreven. Eerst wordt ingegaan op de diverse 

sporen en structuren en worden de resultaten van het specialistisch onderzoek 

gepresenteerd. Daarna volgt een analyse van de aard en omvang als ook de datering, 

fasering en ontwikkeling van de archeologische resten. 

7.2 Sporen en structuren

7.2.1 Structuren

In totaal zijn drie structuren aangetroffen uit de late prehistorie: structuur 2, 8 en 

11 (Figuur 7.1). In de catalogus (hoofdstuk 11) is een volledige beschrijving van de 

structuren opgenomen. 

Structuur 2
Enigszins afgezonderd van de rest bevindt zich de meest zuidelijk gelegen plattegrond: 

structuur 2 (Figuur 7.2). Dit betreft een plattegrond van een bijgebouw of huis 

bestaande uit twee rijen van elk 6 paalkuilen. De lengte bedraagt ca. 8,5 m en de 

breedte ca. 4 m. De plattegrond vertoont overeenkomsten met de structuurtypen III, 

V en VI zoals die bij Maastricht-Aachen Airport zijn gevonden.47 Meest waarschijnlijk 

gaat het dan om een variant van het type VI (MAA-type VI) dat vermoedelijk een 

huisplattegrond betreft. Daar zijn nog enkele wandstijlen aangetroffen. Die zijn 

hier niet bewaard gebleven dus rest de kernconstructie (de middenstijlen) die 10 

m lang en ongeveer 3 m breed is. Ook in Stein is een plattegrond opgegraven die 

vergelijkbaar is met de hier aangetroffen plattegrond.48 Het betreft hier een 12- of 

13-palige plattegrond (structuur 5), identiek aan de hier beschreven structuur, maar 

47  Tichelman 2010, 71-74.
48  Drenth 2000, 14-19.
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met een extra paal op één van de korte zijden. Met afmetingen van 8 bij 3 m is de 

plattegrond uit Stein iets kleiner dan de structuur uit Sittard. Als inderdaad sprake 

is van een gebouw van het type MAA-VI is sprake van een driebeukig gebouw dat 

overeenkomsten vertoont met de driebeukige plattegronden van het type Zijderveld 

die bekend zijn uit het Rivierengebied en Zuid-Nederland. Deze plattegronden dateren 

echter uit de midden-bronstijd terwijl structuur 2 in de late bronstijd lijkt te dateren. 

Deze datering berust voornamelijk op de resultaten van het 14C-onderzoek aan een 

hazelnootdop uit één van de paalsporen dat resulteerde in een datum tussen 976 – 847 

v.Chr.49 Het in de sporen aangetroffen handgevormd aardewerk dat met zowel kwarts 

als potgruis is gemagerd sluit aan op deze datering. Behoudens een kuil uit de midden-

bronstijd zijn geen andere sporen aangetroffen die uit de bronstijd dateren. Wel is 

ca. 400 m naar het zuidoosten op het Hoogveld in 1999 een erf uit de late bronstijd 

opgegraven.50 De hier aangetroffen huisplattegrond betreft een driebeukig gebouw 

dat een stuk groter is dan structuur 2. Hoewel de structuur zich midden tussen enkele 

Romeinse huisplattegronden bevindt, is de oriëntatie van de plattegrond (naast de 
14C-datering) reden om hier niet mee geassocieerd te hoeven worden. 

Structuur 8
Meer naar het noorden bevinden zich de structuren 8 en 11, min of meer centraal 

binnen een in onderhavig onderzoek aangetroffen cluster van sporen. Dit cluster 

sporen valt binnen de grenzen van vindplaats 1 (Figuur 4.5).51 Structuur 8 betreft een 

vermoedelijk 9-palige structuur met afmetingen van 3,6 m bij 4 m (Figuur 7.3). Een 

groot deel van deze sporen is al eerder onderzocht in 1986 tijdens een begeleiding 

van de aanleg van de Hasseltsebaan.52 De coupegaten van het toenmalige onderzoek 

waren nog steeds goed zichtbaar (Figuur 4.6). Waar destijds een deel van de structuur 

is blootgelegd, kon nu de gehele structuur in het vlak worden vrijgelegd. Vergelijkbare 

structuren zijn ook bij Maastricht-Aachen Airport teruggevonden, waar ze getypeerd 

zijn onder het type MAA2-type IV. Daar hebben de structuren vergelijkbare afmetingen 

of grotere. Ze worden daar geïnterpreteerd als bijgebouwen of mogelijke rituele 

structuren. Een functie als spieker wordt door de auteurs minder aannemelijk geacht 

49  GrM-14128: 2773 ± 15.
50  Tol & Schabbink 2004, 27-30. 
51  Van Wijk 2005.
52  Hendrix & Vromen 1988.

Figuur 7.1 
Overzicht van de prehistorische sporen en 
structuren.

Figuur 7.2 
Structuur 2 (rechts van de kraan) na het cou-
peren van de paalsporen.
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door het grote oppervlak van de structuur in vergelijking met andere spiekers in 

voornamelijk Noord-Brabant.53 De interpretatie als rituele structuur berust op de 

ligging in de nabijheid van crematiegraven en kringgreppels uit de late ijzertijd. Bij 

de aanleg van de aardgastransportleiding ten westen van de Dr. Nolenslaan zijn twee 

vergelijkbare structuren aangetroffen (structuur 11 en 12) die daar wel als spiekers 

of bijgebouwen worden geïnterpreteerd.54 Eén van de structuren kon in de vroege 

ijzertijd of het begin van de midden-ijzertijd worden gedateerd. Een vergelijkbare 

structuur uit Maastricht-Aachen Airport (maar buiten het grafveld gelegen) werd in 

de midden- of late ijzertijd gedateerd.55 De 14C-datering van verkoolde zaden uit één 

van de paalsporen van structuur 8 resulteerde in een datering tussen 419 - 384 v.Chr. 

(GrM-14203: 2348 ± 17 BP), oftewel de midden-ijzertijd, en sluit hier uitstekend bij 

aan. De gehele structuur wordt op basis van de 14C-datering in de midden-ijzertijd 

gedateerd.

Structuur 11
Structuur 11 betreft een 6-, 8-, of 9-palige structuur, doorgaans geïnterpreteerd als 

spieker. Spiekers zijn boven de grond gelegen platforms, al dan niet met wanden, 

bedoeld voor de opslag van graan en andere (voedsel-) gewassen. Spiekers in deze 

vorm komen voor vanaf de bronstijd. Bij het voornoemd onderzoek in Maastricht-

Aachen Airport zijn dergelijke structuren geclassificeerd als type II, III of IV. Ook uit de 

opgravingsresultaten van het onderzoek in het kader van de aardgastransportleiding 

is weer een vergelijkbare structuur voorhanden (structuur 3) maar deze kon niet nader 

worden gedateerd dan ‘ijzertijd’. Structuur 11 is ook ruim gedateerd, en kan slechts 

op basis van het handgevormd aardewerk in de late-bronstijd of ijzertijd worden 

geplaatst. Een datering in de Romeinse tijd kan evenwel niet worden uitgesloten.

In het licht van eventuele interpretatie als rituele structuur is het interessant dat 

zich tussen de paalsporen van deze structuur een kuil bevindt met crematieresten 

van dierlijk bot (zie§7.2.2). Het betreft voornamelijk de pijpbeenfragmenten van 

tenminste drie soorten: ree, geit en hond. De pijpbeenderen zijn kenmerkend voor 

voedselbijgiften. De voedselresten dateren echter uit de vroege ijzertijd: 796 – 591 v. 

Chr. (GrM-14719: 2544 ± 15 BP) en zijn daarmee niet gelijktijdig met structuur 8 die in 

de midden-ijzertijd dateert. Mogelijk kunnen de resten wel geassocieerd worden met 

53  Tichelman 2010, 102.
54  Rondags 2016, 66.
55  Tichelman 2010, 103, Tabel 6.10.

Figuur 7.3 
De gecoupeerde sporen van structuur 8 
richting het noordwesten.
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structuur 11, maar juist deze structuur is met 2,2 bij 3,7 m niet bijzonder groot, zodat 

het argument van het grote oppervlak van de structuur hier niet opgaat. De structuur 

wordt op basis van de crematieresten en het aardewerk gedateerd in de vroege 

ijzertijd.

7.2.2 Kuilen en overige sporen

Binnen de grenzen van vindplaats 1 bevinden zich 29 sporen die als kuil of paalkuil zijn 

geïnterpreteerd en op basis van hun associatie met de in de late prehistorie gedateerde 

vindplaats mogelijk ook uit deze periode dateren. De meeste sporen hiervan hebben 

echter nauwelijks of geen vondstmateriaal opgeleverd. Door de smalle opgravingsput-

ten is evenmin duidelijk of de sporen wellicht tot een grotere structuur behoren. Een 

klein aantal sporen heeft echter wel (bijzondere) vondsten opgeleverd en zal hier kort 

worden behandeld. 

Haardkuilen – houtskoolmeilers - houtskoolrijke kuilen
In totaal zijn er vier kuilen aangetroffen die opvielen door hun grote hoeveelheid 

houtskool (S114, S133, S500 en S514). Of de sporen daadwerkelijk als haardkuil zijn 

gebruikt is de vraag. Een interpretatie als houtskoolmeiler is ook mogelijk, maar wat 

de sporen gemeen hebben, is in ieder geval dat zij zeer rijk zijn aan houtskool. Spoor 

114 en 133 bevinden zich tussen de Romeinse plattegronden van vindplaats 2. Spoor 

114 tekende zich in het vlak af als een ovaal tot rechthoekige verkleuring en was 

komvormig in doorsnede. Er zijn geen vondsten gedaan, maar aan de hand van enkele 

verkoolde zaden kon het spoor worden gedateerd in de midden-bronstijd B: 1396 – 

1266 v.Chr. (GrM-14289: 3063 ± 15 BP). Spoor 133 is een 76 cm diepe kuil met rechte 

wanden en een bolle bodem. Voor dit spoor is geen absolute datering voorhanden, 

maar op basis van het aardewerk is het spoor in ieder geval niet ouder dan de late 

bronstijd. In het spoor zijn vijf rand- en bodemfragmenten aangetroffen van vaatwerk 

met een magering van gebroken kwarts, op basis waarvan we het spoor voorzichtig in 

de late bronstijd of vroege ijzertijd zouden kunnen dateren. 

De derde en vierde haardkuil (Figuur 7.4: S500 en S514) bevinden zich meer noordelijk 

in vindplaats 1. De sporen liggen pal naast structuur 8. Spoor 500 leverde slechts twee 

gebroken keien op die weliswaar verkleurd waren door verbranding, maar verder geen 

sporen van bewerking vertoonden. Getracht is het spoor te dateren aan de hand van 

een verkoold niet-determineerbaar zaadje. Dit leverde een datering op in de vroege 

middeleeuwen: 896 - 1013 n.Chr. (GrM-14666: 1085 ± 18 BP). Omdat er verder geen 

aanwijzingen zijn voor resten uit deze periode is hier mogelijk sprake van intrusief 

materiaal. Het spoor kan echter ook als houtskoolmeiler worden geïnterpreteerd 

die samenhangt met de vroegmiddeleeuwse ontginning van het gebied. Tijdens het 

naastgelegen onderzoek voor het aardgastransportleidingtracé is een vergelijkbare kuil 

aangetroffen uit dezelfde periode: 890-1015 n.Chr.56 De kuil is daar geïnterpreteerd als 

houtskoolmeiler, mede op basis van een houtskoolanalyse.57

Spoor (S514) heeft een grote hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd: 69 stuks 

natuursteen, 1 stuk vuursteen en 12 fragmenten handgevormd aardewerk. Bij het 

aardewerk is een fragment aangetroffen van een gesloten kom van het type 52 en een 

randfragment van een licht gesloten bolle kom of tonvormige pot van het type 22 of 

23a (zie ook §7.3). Opvallend is dat dit exemplaar, evenals enkele andere scherven uit 

hetzelfde spoor gemagerd is met gebroken kwarts en dat het spoor daarom wellicht in 

de vroege ijzertijd geplaatst mag worden. De pot van het type 52 is dan populair, maar 

56  Rondags 2016, 106; 233-235.
57  Van der Laan 2016.
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kan evengoed uit de tweede helft van de midden-ijzertijd of later dateren, net als het 

overige aardewerk. Het natuursteen betreft overwegend gebroken keien met sporen 

van verhitting (verkleuring of craquelé). Dit soort thermisch gemodificeerde stenen 

komt veel voor binnen laatprehistorische nederzettingsterreinen en over het algemeen 

worden deze stenen in verband gebracht met het gebruik als kook- of haardsteen (zie 

§7.4).

Kuil met aardewerkdepositie
Ten zuiden van het restant van de Limbrichterbeek is in put 42 een kuil aangetroffen 

die enigszins geïsoleerd ligt van de overige sporen (S481). Het spoor tekende zich in 

het vlak af als een bruin, afgerond vierkant spoor van sterk zandige leem met een 

grijze kern met veel houtskool. Op basis van dit laatste zou het spoor ook tot de 

houtskoolrijke sporen of -meilers gerekend kunnen worden, maar dit spoor wijkt af van 

deze categorie door de grote hoeveelheid prehistorisch aardewerk. Het spoor was nog 

34 cm diep onder het vlak en in de coupe is duidelijk een houtskoolrijke laag te zien, 

waar ongeveer twee derde van het aardewerk vandaan komt (Figuur 7.5). Het overige 

materiaal bevond zich in de laag hieronder, waarin tevens veel brokken verbrande leem 

zaten.

Wat opvalt aan het aardewerk is dat het vergelijkbaar is met het overige 

handgevormde materiaal, maar dat de potvormen hier wel van afwijken. Vijf van 

de zes geconstateerde open potten zijn afkomstig van dit spoor. Voorlopig wordt 

aangenomen dat hier geen chronologische oorzaak aan ten grondslag ligt, maar 

Figuur 7.4 
Coupe over de sporen 500 (links) en 514 
(rechts) in de putwand van put 44 (foto richt-
ing het oosten).

Figuur 7.5 
Foto van de coupe over spoor 481 richting 
het westen. Duidelijk zichtbaar zijn de oranje-
bruine brokken verbrande leem.
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een functionele. Op basis van aanwezige potvormen en de verhouding tussen de 

verschillende vormen van wandafwerking kan de kuil, gelijk met de rest van de 

vindplaats in de tweede helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd gedateerd 

worden. De resultaten van het 14C-onderzoek wijzen op een iets oudere datering die 

tegen de tweede helft van de midden-ijzertijd aan ligt: 411 - 390 v.Chr. (GrM-14290: 

2347 ± 15 BP). Dit kan het gevolg zijn van de net te beperkte hoeveelheid aardewerk: 

62 waar minimaal 100 optimaal is. Ook sluit de aardewerktypologie, die is opgesteld 

met voornamelijk aardewerk uit Oss, mogelijk minder goed aan op de in Zuid-Limburg 

aanwezige complexen. Op basis van de resultaten van het 14C-onderzoek wordt het 

spoor gedateerd in de midden-ijzertijd. Op het aardewerk zelf wordt verder ingegaan 

in paragraaf 7.3. 

Kuil met crematieresten of bijzondere depositie
Tussen de paalkuilen van structuur 11 bevond zich een in het vlak ovaal aftekenende 

kuil met een lengte van 1,3 m en een breedte van 0,7 m (S548; Figuur 7.6). Het spoor 

was nog 0,15 m diep vanaf het vlak en had een vlakke bodem. Tussen een geringe 

hoeveel natuursteen, vuursteen en aardewerk bevonden zich verbrande botresten. De 

resten zijn met grond en al verzameld in emmers en binnen uitgezeefd. Hoewel in het 

veld gedacht werd dat het om een crematiegraf zou kunnen gaan, blijken de verbrande 

resten uitsluitend te bestaan uit dierlijk botmateriaal (zie paragraaf 7.5). Aan de hand 

van het verbrande botmateriaal kan het spoor gedateerd worden in de eerste helft van 

de vroege ijzertijd: 796 – 591 v.Chr. (GrM-14719: 2544 ± 15). 

Het is niet duidelijk hoe het spoor geïnterpreteerd mag worden. De verbrande 

botresten waren niet aanwezig in de vorm van een ‘crematiebol’, maar wel 

geconcentreerd in een deel van het spoor. Hoewel houtskool aanwezig was, was dit 

niet in dergelijke mate dat het om de resten van een complete haard of brandstapel 

lijkt te gaan. Dit kan er op wijzen dat de verbrande botresten zijn uitgeselecteerd 

uit een haard of brandstapel, zoals dat ook wel gebruikelijk is met crematiegraven 

in de late prehistorie of Romeinse tijd. Met betrekking tot de soorten valt op dat 

het voornamelijk resten van ree, geit en hond betreft: een heel ander spectrum dan 

doorgaans wordt aangetroffen. Het betreft voornamelijk de pijpbeenderen welke 

kenmerkend zijn voor voedselbijgiften. Het dierlijk botmateriaal dat was meegegeven 

bij de (menselijke) crematiegraven op het terrein van Maastricht-Aachen Airport 

bleek voor het grootste deel te bestaan uit resten van varken, gevolgd door resten 

van schaap/geit.58 En ook bij andere grafvelden in de regio lijkt dit de meest gangbare 

soortenverhouding te zijn geweest.59 Nederzettingen uit de (vroege) ijzertijd waar 

botmateriaal is aangetroffen, zijn zeldzaam. Wel werd tijdens het onderzoek voor 

het aardgastransportleidingtracé een relatief grote hoeveelheid bot aangetroffen, 

waaronder ook onverbrand bot, als gevolg van de nattere omstandigheden in het 

noorden van de vindplaats en in de lagen ter plaatse van de verlande beek.60 Hier blijkt 

rund veruit de meest gangbare soort te zijn. Uit de vergelijking met een zeer beperkt 

aantal andere vindplaatsen van dezelfde periode in de wijdere regio blijkt dit ook daar 

steeds het geval te zijn.61

Het overige vondstmateriaal bestaat uit twee brokken gangkwarts met verkleuring 

door verbranding (vnr. 359), een klein fragmentje van een vuurstenen kling met 

potlids (vnr. 366) en een (mogelijk door verbranding) gebroken kei van terrasvuursteen 

(vnr. 367). Verder zijn 13 fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen (vnrs. 

58  Kootker 2010.
59  Kootker 2010, 196.
60  Van Kruining 2016.
61  Van Kruining 2016, 159-160.
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359 en 366). Al het materiaal was met potgruis gemagerd. Er komt zowel besmeten 

aardewerk als glad en ruw afgewerkt materiaal voor. Slechts één fragment kon worden 

teruggevoerd tot een drieledig gesloten vorm met hals. Het aardewerk vertoont geen 

sporen van verbranding. Bovenstaande lijkt, in tegenstelling tot het botmateriaal, meer 

op nederzettingsafval. Duidelijk is dat hier in ieder geval sprake is van een intentionele 

depositie uit de vroege ijzertijd. Het blijft echter onduidelijk of het nederzettingsafval 

betreft, getuige de overige vondsten in de kuil, of dat de depositie een meer ritueel 

karakter heeft gehad waarbij selectief resten in de kuil zijn gedeponeerd.

Leemwinningskuilen
In het zuiden van put 22 bevinden zich vier, en mogelijk negen, kuilen die mogelijk als 

leemwinningskuil kunnen worden beschouwd: S165, S167-169 en mogelijk S174, S176, 

S177, S264 en S265 (Figuur 7.7). Dit met name vanwege de sterke overeenkomsten 

met de in het aardgastransportleidingtracé aangetroffen sporen die als leemwinnings-

kuilen zijn geïnterpreteerd en dateren in de ijzertijd (Figuur 7.8). Het vondstmateriaal 

betreft voornamelijk prehistorisch handgevormd aardewerk en natuursteen. Het 

handgevormd aardewerk uit de kuilen bestaat onder meer uit enkele scherven met 

kwarts gemagerd aardewerk, waarmee we de sporen in de ijzertijd kunnen plaatsen, 

Figuur 7.6 
Foto van de coupe over spoor 548 richting het 
zuidoosten.

Figuur 7.7 
Coupefoto van één van de leemwinnings-
kuilen (S167) richting het zuidwesten.
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mogelijk de vroege ijzertijd. Daarnaast is echter ook in S177 een scherfje Terra Nigra 

aangetroffen. Dit Romeinse aardewerk is hier mogelijk als gevolg van de latere 

overbouwing met een huis (structuur 10) door bioturbatie in één van de sporen terecht 

gekomen. 

Overige sporen
Verspreid over het gebied dat grofweg als vindplaats 1 aangeduid is komen 

enkele sporen voor die op basis van hun vorm, en soms de aanwezigheid van een 

paalschaduw, als paalkuil zijn geïnterpreteerd. In geen van de gevallen was echter 

vondstmateriaal aanwezig dat het mogelijk maakt de sporen te dateren. Ook bleek 

nergens dat de sporen tot een structuur behoorden, behalve bij de drie hiervoor 

besproken structuren. Dit laatste is deels te verklaren door de soms smalle opgravings-

putten die zich beperkten tot het cunet van de weg of het fietspad.

7.2.3 Limbrichterbeek

In put 43 en put 48 kruist het onderzoek een fossiele loop van de Limbrichterbeek 

die zich nu ca. 200 m ten westen van het plangebied bevindt (in gekanaliseerde 

vorm). Aanvankelijk zou deze oude beekloop aan een intensief onderzoek worden 

onderworpen maar dit bleek echter niet haalbaar. Bij het aansnijden van de fossiele 

beekloop bleken vrijwel alle restanten, en dan met name de humeuze restgeul, 

volledige verstoord te zijn. In plaats van de beekafzettingen werd nu een pakket matig 

siltig zand aangetroffen (Figuur 7.9). Het zand is hoogstwaarschijnlijk aangebracht 

ten tijde van de aanleg van de huidige Hasseltsebaan, omdat de oude humeuze 

beekafzettingen een slechte fundering voor de nieuwe weg zouden vormen. 

Langs weerszijde van de oude beekloop was sprake van sterke verblauwing van de 

ondergrond en ter hoogte van de Hasseltsebaan was de beek compleet verdwenen. 

In het cunet van het fietspad was nog een klein restant aanwezig van de randen van 

de beek. Omdat het vanwege het losse zand niet mogelijk was hier een profiel aan 

te leggen, zijn met behulp van boringen twee monsters verzameld. Beide monsters 

zijn bekeken in het kader van de vegetatiereconstructie (§5.2). Verdere bestudering 

van de beek was hier dus niet mogelijk, maar uit het onderzoek van het aardgastrans-

portleidingtracé weten we dat de vroegste fase van de beek uit de midden-bronstijd 

Figuur 7.8 
Leemwinningskuilen in het vlak van de 
bypass van de ongelijkvloerse kruising (links) 
en het vlak van het aardgastransportleiding-
tracé (rechts; Foto: Rondags 2016, Fig. 28).
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dateert.62 Getuige de afdekking van enkele sporen met sedimenten van de beek is 

deze dan zeker actief tot in de midden-ijzertijd. Dan verschijnen de kleiige sedimenten, 

terwijl deze eerst steeds voornamelijk zandig waren. Ook werden in deze lagen geen 

onverkoolde macrobotanische resten meer aangetroffen. Om deze reden kan worden 

aangenomen dat de beek in de midden-ijzertijd verland is. Deze waarnemingen zijn 

in overeenstemming met de uitkomsten van het palynologisch onderzoek dat in 

dit rapport gepresenteerd is. Het monster met vondstnummer 293 dat afkomstig is 

van een humeuze laag op een zandige leemlaag wordt op basis van de opvallende 

aanwezigheid van smalle weegbree en afwezigheid van den en heide in de midden-

ijzertijd gedateerd.

7.3 Handgevormd aardewerk

P. van de Geer

7.3.1 Inleiding en methodiek

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 305 fragmenten handgevormd 

prehistorisch aardewerk verzameld verdeeld. Bij de analyse lag de nadruk op de 

datering van het handgevormde aardewerk. Al het aardewerk is beschreven conform 

de typologie van den Broeke63 en de verschillende technologische en typologische 

aspecten van het aardewerk zijn ingevoerd in een database (zie bijlage 2). Bij 

de analyse is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen scherven en gruis. 

Fragmenten die als gruis geclassificeerd zijn, zijn over het algemeen kleiner dan 1 cm2 

en/of missen één of beide originele oppervlakken. De niet als gruis geclassificeerde 

scherven zijn beschreven per volgnummer. Per volgnummer is het aantal rand-, 

wand- en bodemscherven geteld. Passende scherven met recente breuken zijn als 1 

exemplaar geteld. Om deze reden kunnen de hier genoemde aantallen afwijken van 

andere tellingen waarbij strikt naar het aantal scherven wordt gekeken.

62  Rondags 2016, 94-103; 225-230.
63  Van den Broeke 2012.

Figuur 7.9 
Situatie ter hoogte van de Limbrichterbeek 
zoals die werd aangetroffen in het cunet van 
het fietspad (richting het noorden gezien).
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Vervolgens zijn per scherf de volgende eigenschappen genoteerd:

Afwerking        –  Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Dikte                 –  Van de scherven is de gemiddelde wanddikte opgemeten, waarna deze 

in een dikteklasse is geplaatst. De verschillende klassen zijn 2 mm dik 

en variëren van 1 - 2 mm tot 17 - >17 mm.

Insluitsels         – In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf 

beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten mageringsma-

teriaal zijn deze beschreven onder overig.

Opbouw            – Beschrijving van de potopbouw.

Versiering         – Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van 

de versiering.

Bakwijze           – Beschrijving van het bakmilieu.

Vaatwerktype  – De plaats van het aardewerk in bestaande aardewerktypologie 

  (standvoetbeker, klokbeker, Hilversum-aardewerk etc.).

Datering           – Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen.

Na analyse op scherfniveau is gekeken of op basis van de beschreven technologische 

en typologische kenmerken iets gezegd kon worden over de datering van afzonderlijke 

sporen en structuren. Bij de analyse van prehistorisch aardewerk spelen veelal twee 

zaken een rol die de analyse van het materiaal bemoeilijken. Zo zijn ten eerste 

losse scherven onversierd aardewerk over het algemeen moeilijk te dateren. Voor 

een scherpe datering van dergelijk materiaal zijn grotere gesloten complexen 

nodig, waarbij van een grote populatie van minimaal 100 scherven verschillende 

technologische en typologische kenmerken bestudeerd kunnen worden. Op basis van 

de aan- of afwezigheid van verschillende technologische kenmerken is het geven van 

een datering dan vaak redelijk goed mogelijk.

Omdat de hiervoor genoemde grote complexen op deze vindplaats niet aanwezig zijn, 

is het aardewerk voor de vindplaats als geheel beschreven, met de aanname dat het 

één complex betreft. Het complex wordt eerst in zijn algemeenheid besproken, waarna 

wordt in gegaan op enkele diagnostische kenmerken van individuele scherven.

7.3.2 Beschrijving

Na aftrek van 79 stuks gruis, kwamen 139 fragmenten in aanmerking voor verdere 

analyse. Van deze scherven zijn er slechts drie afkomstig uit structuren. Een aanzienlijk 

deel (n=62) van het complex is afkomstig van spoor 481 dat daarom nog met 

bijzondere aandacht is geanalyseerd. 

Het prehistorisch aardewerk is vrijwel geheel (93%) met potgruis gemagerd (Tabel 7.1). 

De overige scherven zijn gemagerd met steengruis, maar in zes van de tien gevallen 

is dit in combinatie met potgruis. Bijna drie kwart (71%) van het aardewerk is ruw 

afgewerkt aan de buitenzijde. Een kleiner deel van het materiaal was voornamelijk 

besmeten (19%) en het overige deel was glad afgewerkt of gepolijst (10%). Slechts 

twee randen van de 22 randfragmenten zijn versierd, in beide gevallen met vin-

gertopindrukken op de rand. Versiering van de wand komt ook bijna niet voor. Het 

schouderdeel van twee grotere randfragmenten is versierd met kamstreken. Eén 

keer komen los geplaatste nagelindrukken voor en verder is een fragment van een 

onversierde stafband aanwezig.
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In 17 gevallen kon de potvorm worden vastgesteld, meestal aan de hand van een 

groter randfragment of wanneer meerdere scherven konden worden gepast tot een 

profiel. Bij 35% van de vormen betrof het open potvormen. De rest van de vormen zijn 

gesloten, waarbij ongeveer de helft een hals heeft gehad en de andere helft niet. Uit 

spoor 481 komen twee exemplaren van het vormtype 5a: een kleine open hoge pot of 

beker (Figuur 7.10). Beide exemplaren zijn glad afgewerkt en met potgruis gemagerd. 

Eén van de potjes is voor de helft aanwezig en heeft een hoogte van slechts 5,5 cm 

(Figuur 7.10: vnr. 348-2) en een bodem van type A3. Uit hetzelfde spoor komt een 

fragment van een eveneens glad afgewerkte en met potgruis gemagerde schaal van 

het vormtype 21: een open schaal, met een versterkte kromming nabij de rand (Figuur 

7.11). Op de wand is versiering aangebracht in de vorm van kamstreken. Elders op de 

vindplaats is in spoor 514 een fragment aangetroffen van een ruw afgewerkte, licht 

gesloten kom van het type 52. Uit hetzelfde spoor komt dan nog een ruw afgewerkt 

randfragment van een licht gesloten bolle kom of tonvormige pot van het type 22 of 

23a (vnr. 344-3). Opvallend is dat dit exemplaar, evenals enkele andere scherven uit 

hetzelfde spoor gemagerd is met gebroken kwarts.

Opvallende zaken zijn verder de mogelijke haakrand (vnr. 368-3) van een open schaal 

uit spoor 555 en een, vermoedelijk aan de rand bevestigd, oor uit hetzelfde spoor (vnr. 

368-2). Ook een ruwwandig miniatuurpotje uit spoor 514, dat voor een kwart bewaard 

is gebleven, is het vermelden waard (Figuur 7.12).

spoor alle 481

totaal aantal gruis 79 42

totaal aantal scherven 139 62

  N % N %

magering    

steengruis 10 7 0 0

potgruis 129 93 62 100

   

potdelen    

rand 22 16 14 23

wand 110 79 44 71

bodem 6 4 4 6

oor 1 1 0 0

   

afwerking buitenzijde    

besmeten 26 19 13 21

glad/gepolijst 14 10 9 15

ruw 99 71 40 65

   

potvorm    

open 6 35 5 83

gesloten zonder hals 6 35 1 17

gesloten met hals 5 29 0 0

   

frequentie randversiering    

versierd 2 9 2 14

onversierd 20 91 12 86

   

frequentie wandversiering*    

versierd 4 4 0 0

onversierd 108 96 44 100

Tabel 7.1 
De belangrijkste kenmerken van het hand-
gevormd aardewerk van vindplaats 1.
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7.3.3 Datering en conclusie

Het geringe percentage besmeten aardewerk is opvallend. Percentages van 19% 

komen gedurende de midden-ijzertijd nauwelijks voor en zien we alleen in de vroege 

en late ijzertijd.64 Dat het grootste deel van het onbesmeten aardewerk vervolgens 

niet glad afgewerkt maar ruw gelaten is, is alleen gebruikelijk in de laatste fase van de 

midden-ijzertijd en in de late ijzertijd. Versierde randen komen relatief vaker voor in de 

late ijzertijd, maar gezien het beperkte aantal randen mogen we hier wellicht niet te 

veel waarde aan hechten. 

Zowel het vastgestelde bodemtype (A3) als de gladde afwerking van één van de potjes 

van het type 5a zijn kenmerkend voor dit type, maar helaas is het ongeschikt voor het 

vaststellen van een datering.65 Het vormtype 21, in combinatie met de kamstreekver-

siering komt in Limburg in de midden-ijzertijd en in ieder geval in het begin van de late 

64  Van den Broeke 2012, 104-105.
65  Van den Broeke 2012, 50.

Figuur 7.11 
Schaal van het vormtype 21 volgens 
het schema van Van den Broeke 
2012 (vnr. 323-2). Schaal 1:4.

Figuur 7.12 
Ruwwandig miniatuurpotje (vnr. 344-6).
Schaal 1:1.

Figuur 7.10 
Twee potten van het vormtype 5a 
volgens het schema van Van den 
Broeke 2012 (vnr 324-2 en 348-2).
Schaal 1:2.



56 OGK Dr NOleNslaaN - HasseltsebaaN

ijzertijd veelvuldig voor.66 Het vormtype 52 kent een tweetoppige verdeling wat betreft 

populariteit, en is het meest gezien aan het begin van de vroege ijzertijd en komt 

daarna weer op in de tweede helft van de midden-ijzertijd. 

Op basis van de voornoemde types en de verhouding tussen de verschillende 

vormen van wandafwerking kan het complex voorzichtig in de tweede helft van 

de midden-ijzertijd en in de late ijzertijd gedateerd worden. Kleine uitzondering 

daarop is de schaal met haakrand die daarentegen meer kenmerkend is voor de 

vroege ijzertijd en verdwijnt vanaf het begin van de midden-ijzertijd.67 Ook het in 

hetzelfde spoor gevonden oor past uitstekend in die periode evenals het gebruik van 

kwartsmagering.68

Wanneer we naar de percentages van de verschillende kenmerken van het aardewerk 

van spoor 481 kijken, valt op dat deze eigenlijk overal zeer vergelijkbaar zijn met de 

aantallen van de vindplaats als geheel. Het enige kenmerk dat eruit springt, is de 

potvorm. Vijf van de zes geconstateerde open potten zijn afkomstig van dit spoor. 

De vraag is of hiervoor een chronologische verklaring is, maar gezien het voorkomen 

samen met de pot van het type 21 ligt een functionele verklaring meer voor de hand.

7.4 Steen

S. Knippenberg

7.4.1 Inleiding

De opgravingen hebben inclusief het onbewerkte vuursteen een hoeveelheid van 

in totaal 632 stenen opgeleverd. Binnen de fijnkorrelige lössafzettingen waarop de 

vindplaatsen zijn gelegen, komt steen van nature niet voor. Dit betekent dat al het 

aangetroffen materiaal door mensen van elders moet zijn aangevoerd en dus iets zegt 

over het menselijk handelen ter plaatse. Daarom is al het materiaal bekeken en op 

een beperkt aantal variabelen beschreven. Uiteindelijk is het aantal van 632 stenen 

teruggebracht tot 520 items. Daarbij zijn fragmenten, waarvan vastgesteld kon worden 

dat de breuk aan post-depositionele processen te wijten was, als één geteld. Een 

dergelijke breuk zegt niets over handelingen in het verleden, maar over processen die 

na achterlating, depositie of afdanking hebben plaatsgevonden, zoals fragmentatie 

door verwering in de bodem of fragmentatie bij het lichten van materiaal uit de grond. 

Het materiaal is voornamelijk met laatprehistorische sporen geassocieerd. De 

vondsten uit ongedateerde context zijn echter waarschijnlijk ook laat-prehistorisch van 

ouderdom. Daarnaast is een klein aantal van 19 stenen aan Nieuwe tijd sporen toe te 

wijzen, deze worden nader beschreven in paragraaf 9.4 .

7.4.2 Methodiek

Alle aangetroffen stenen zijn volgens een beschrijvende methode bestudeerd. Gezien 

de beperkte middelen zijn er bij de beschrijving enkele concessies gedaan ten opzichte 

van de gebruikelijke manier van analyse. Van alle stenen zijn de volgende variabelen 

gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) de 

grootteklasse, (e) het gewicht, (f) de aard van het uitgangsmateriaal, en (g) eventuele 

66  Idem, 55.
67  Idem, 49.
68  Idem, 99-101.
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sporen van verbranding of verhitting. Bij werktuigen en al het bewerkte vuursteen69 

zijn ook nog (h) de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkingssporen, (h) 

de hoeveelheid nog aanwezig uitgangsmateriaal en (i) de lengte, breedte en dikte 

maten beschreven. De identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, 

aangevuld met waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 10x). Op basis 

hiervan is het werktuigtype bepaald.

7.4.3 Grondstoffen

Het steenmateriaal uit de late prehistorie bestaat voor zover dat vastgesteld kan 

worden uitsluitend uit rolstenen. Dit is secundair materiaal dat in de regio aangetroffen 

kan worden op plaatsen waar grindrijke afzettingen van oude rivierlopen ontsloten 

worden. Het gaat in het algemeen om relatief harde gesteentes die riviertransport 

goed kunnen doorstaan. Binnen het laatprehistorische complex van vindplaats 1 is 

kwartsiet het meest voorkomend, gevolgd door zandsteen, kwartsitische zandsteen en 

kwarts. Vuursteen komt in mindere mate voor en van het grofkorrelige conglomeraat 

en breccie is slechts één steen van ieder aangetroffen. 

In het geval van onderhavige vindplaats zijn ontsluitingen van grindrijke 

Maasafzettingen de meest voor de hand liggende locaties waar materiaal verzameld 

kan zijn.70 De aangetroffen gesteentes treft men veelvuldig aan binnen deze 

afzettingen. Onder vuursteen bijvoorbeeld bevinden zich enkele Maaseitjes en dit is 

een typische vuursteenvorm die binnen Maasafzettingen verzameld kunnen worden. 

Waar precies de stenen verzameld zijn, is moeilijk aan te geven gezien het dynamische 

karakter van de regio. Maar momenteel ontsluiten dergelijke afzettingen op nog geen 

kilometer afstand van de vindplaats.71

Prehistorie

Steensoort N G

Vuursteen 9 125,1

Lydiet 0 0

Kwarts 20 669,8

Schalie fijn 0 0

Siltsteen 0 0

Zandsteen 25 1578,7

Breccie 1 91,4

Conglomeraat 1 309,5

Kwartsitische zandsteen 22 901,3

Kwartsiet 56 2367,4

Leisteen 0 0

Tefriet 0 0

Steenkool 0 0

Onbepaald 0 0

totaal 134 6043,2

7.4.4 Het materiaal

Het geheel overziend, doet het materiaal vrij eenduidig aan. Sterk de overhand 

hebben fragmenten van rolstenen, iets minder talrijk zijn complete ongemodificeerde 

69  Dat is al het vuursteen dat op enigerlei wijze sporen van bewerking vertoont (bijv. kernen en 
werktuigen), of zelfs het afval vertegenwoordigt dat tijdens de bewerking is ontstaan (afsla-
gen, splinters en brokken). 

70  Van der Lijn 1963.
71  De Grooth 2011.

Tabel 7.2 
Aantal stenen items per steensoort daterend 
uit de late prehistorie.
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rolstenen (Tabel 7.2). Opvallend is dat geen enkel werktuig of fragment daarvan onder 

het laatprehistorisch materiaal is herkend. Wel bezit één rolsteen, van een opvallend 

groen en grijze kwartsiet, duidelijke afslagnegatieven, die aangeven dat deze steen 

bewust is bekapt. Waarom dat is gebeurd valt op basis van dit ene exemplaar niet goed 

te zeggen. Over het algemeen vormt de bewerking van natuursteen geen structureel 

voorkomend element binnen laatprehistorische sites.72

Nemen we de rolsteenfragmenten onder de loep dan valt op dat een hoog percentage 

sporen van verbranding dan wel verhitting vertoont. Meer dan 95% van het gebroken 

materiaal vertoont sporen hiervan. Hierin onderscheiden de rolsteenfragmenten zich 

duidelijk van de complete exemplaren waar het percentage een stuk lager ligt, tussen 

de 10 en 30%. Dit verschil laat zien dat de fragmentatie van veel van de rolstenen 

waarschijnlijk aan deze verbranding dan wel verhitting te wijten is.

Dit soort thermisch gemodificeerde stenen is een veelvoorkomend gegeven binnen 

laatprehistorische nederzettingsterreinen en over het algemeen worden deze stenen 

in verband gebracht met het gebruik als kook- of haardsteen.73 Het laatprehistorische 

complex aan thermisch gemodificeerde stenen van Sittard – Dr Nolenslaan vertoont 

qua steensoort grote overeenkomsten met andere sites.74 Kwartsiet, zandsteen en 

kwartsitische zandsteen zijn de dominante gesteentes. Deze gesteentes lenen zich 

beter voor gebruik als kook- of haardsteen dan bijvoorbeeld kwarts of vuursteen. Deze 

laatste, en dan vooral het vuursteen, hebben de neiging om uit elkaar te springen bij 

verbranding. De gemiddeld geringe omvang van de fragmenten suggereert dat de 

oorspronkelijke stenen over het algemeen ook niet groot zijn geweest en dit duidt 

eerder op een gebruik als kook- dan als haardsteen.

Artefact type Vu
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al

Bekapte rolsteen - - - - - - 1 1

Rolsteen 6 8 1 - - 3 7 25

Rolsteenfragment 3 8 23 1 1 17 46 98

Gebroken hoekige steen - - 1 - - - 1 2

Brok - 4 - - - 1 1 6

Totaal 9 20 25 1 1 21 56 132

Blijft de vraag waarom ook kwarts en vuursteen zijn verzameld. Kwarts is veel als 

magering voor het handgevormde en vermoedelijk lokaal vervaardigde aardewerk 

gebruikt75 en dit zal de reden zijn geweest dat men het heeft verzameld. Het vooraf 

verhitten heeft als voordeel dat het daarna makkelijk te vergruizen is en ook minder 

reageert op opnieuw verhitten tijdens het bakproces. In het geval van het vuursteen 

is het moeilijker een reden aan te geven. De uiteenlopende vorm en omvang van het 

materiaal suggereren dat er niet een specifieke selectie is gemaakt. Dit zou kunnen 

betekenen dat materiaal niet-intentioneel is meegekomen naar de site.

72  Knippenberg et al. 2012
73  Zie bijv. Van der Broeke 2005; Knippenberg 2006, 2013; Schinkel 1998.
74  Zie bijv. Knippenberg 2013
75  Zie paragraaf7.3.

Tabel 7.3 
Materiaal uit prehistorische sporen. Aantal ste-
nen items opgedeeld naar type en steensoort.



OGK Dr NOleNslaaN - HasseltsebaaN    59

7.4.5 Beschouwing en conclusies

Het natuursteencomplex uit de late prehistorie is zeer eenduidig en bestaat 

voornamelijk uit verzamelde rolstenen. Deze rolstenen zijn binnen de site voornamelijk 

als kooksteen benut. Het kwarts diende waarschijnlijk als mageringsmateriaal voor 

het aardewerk. Daarnaast bevat het materiaal enkele complete ongemodificeerde 

rolstenen, waarvoor het ten dele onduidelijk is waarom dit materiaal naar de vindplaats 

is meegenomen. Opmerkelijk is dat het complex geen werktuigen of fragmenten 

daarvan bevat. Met name de afwezigheid van maalgereedschap is opvallend, 

aangezien fragmenten daarvan, meestal van tefriet, altijd wel worden aangetroffen. 

Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat geen eenduidige nederzetting binnen de 

opgravingsgrenzen is aangetroffen maar juist de periferie van een nederzetting waar 

activiteiten werden uitgevoerd anders dan de normale huishoudelijke. 

7.5 Verbrand bot

D. Nieweg & B. Veselka

7.5.1 Inleiding

In één van de sporen (S548) is een concentratie verbrand bot (v367) aangetroffen 

waarvan verondersteld werd dat het mogelijk crematieresten betrof. Het spoor waarin 

het crematiemateriaal is aangetroffen, lijkt deel uit te maken van een klein bijgebouw 

(structuur 11). Aan de hand van 14C-onderzoek is vastgesteld dat de resten uit de 

vroege ijzertijd dateren: 796 – 591 v.Chr.76 Binnen de structuur bevond zich het spoor 

met twee vullingen waarbij in de binnenste vulling crematieresten aanwezig waren. 

Deze is als geheel bemonsterd (25 liter). De crematieresten werden eerst onderworpen 

aan een fysisch antropologische waardering, waarbij de aard van de resten is 

vastgesteld (dierlijk of menselijk) en de verbrandingsgraad. Nadat werd vastgesteld dat 

het om (voornamelijk) dierlijk materiaal gaat, werden de resten aan een zoöarcheologi-

sche analyse onderworpen.

76  GrM-14719: 2544 ± 15.

Figuur 7.13 
Verbrandingsgraden. De relatie tussen tem-
peratuur van het vuur en de kenmerken van 
het bot (Veselka 2017, op basis van Trautmann 
2006, figuur 18; Wahl 2008, tabel 9.1 en 
Herrmann 1988, figuur 274).
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7.5.2 Verbrandingsgraad

Van het materiaal wordt eerst de verbrandingsgraad bepaald. Aan de hand van Figuur 

7.13 wordt vastgesteld wat de algemene verbrandingsgraad van het crematiemateriaal 

is. Vastgesteld kon worden dat het om (voornamelijk) dierlijke crematieresten gaat met 

een verbrandingsgraad van V, corresponderend met 900° C en hoger.

7.5.3 Het materiaal

Hoofdzakelijk bestaan de aanwezige crematieresten uit gecalcineerd zeer 

gefragmenteerd materiaal dat niet of nauwelijks op naam gebracht kan worden (79,9 

gram totaal). Een aantal resten kwamen wel in aanmerking voor determinatie en dat 

leverde de volgende resultaten op (Tabel 7.4):

Soort Element Gewicht (gr.)

Capreolus (ree) Tibia (l.), distaal fragment (scheenbeen) 6,0

cf. Capreolus (ree) Metatarsus, fragment distale epifyse (middenvoetsbeen) <1 

Middelgroot zoogdier (MM) Rechter mandibula (r.), fragment (kaak) 1,6

cf. Capra hircus (geit) Phalange (prox.), fragment distale epifyse (teenkootje) <1

cf. Canis familiaris (hond) Pelvis, acatabulum (l.) (bekken) 1,7

De andere grotere fragmenten waren helaas niet te determineren. Probleem met het 

determineren van dierlijk verbrand (gecremeerd) botmateriaal is het krimpen van 

het bot waardoor een diersoort moeilijker is te bepalen. Het begrip “cf.” is daarom 

gebruikt om aan te geven dat het lijkt op de aangegeven soort maar dat een slag 

om de arm gehouden moet worden met betrekking tot de determinatie. Sommige 

zoogdierresten kunnen niet meer op soort worden gedetermineerd maar nog wel 

worden ingedeeld naar diergrootte. Tot groot zoogdier (LM) behoren bijvoorbeeld 

de soorten rund, paard, en edelhert. De middelgrote zoogdieren (MM) omvatten 

de soorten ree, schaap/geit, varken en hond. Kleine zoogdieren (SM) is alles vanaf 

de grootte van een haas en kleiner. De aangetroffen botresten (Tabel 7.4) alsmede 

de variatie in de gedetermineerde diersoorten is kenmerkend voor voedselbijgif-

ten77 in crematiecontext. De aantallen dieren (MNI) zijn in dit kleine complex niet te 

bepalen behalve dat de uitkomt hierin “MNI = 1” zal zijn (ook m.b.t. het ree gezien de 

verschillende aangetroffen elementen). Verder onderzoek hierin is daarom ook niet 

zinvol. 

7.5.4 Conclusie

Duidelijk is dat er zowel wilde als gedomesticeerde dieren aanwezig waren in de 

aangetroffen crematieresten. Het betreffen zowel gedomesticeerde diersoorten (geit 

en hond) als gejaagde dieren (ree). De aanwezigheid van een ree en zeer waarschijnlijk 

geit duidt op het meegeven van voedsel. De aanwezigheid van hond zou weer een 

religieuze of persoonlijke indicatie kunnen zijn. Binnen een ijzertijdcomplex is dit een 

normaal beeld van dierlijke crematieresten.

77  Cavallo & Hiddink, 2003; Meurkens & Tol, 2011.

Tabel 7.4 
Overzicht dierlijke soorten.
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7.6 Macroresten

Y.F. van Amerongen

7.6.1 Materiaal, methoden en data-analyse

De macrorestenmonsters zijn afkomstig uit Romeinse paalkuilen, een Romeinse 

waterput en een prehistorische kuil daterend in de midden-ijzertijd. De 

macrobotanische analyse is uitgevoerd om meer te weten te komen over de 

geconsumeerde (cultuur)gewassen en de productie of invoer van voedsel, maar ook 

over hoe het landschap er uit heeft gezien ten tijde van het gebruik van de contexten. 

Daarnaast is een doel om na analyse van de botanische resten uit de midden-ijzertijd 

kuil met aardewerk meer te weten te komen over agrarische/ambachtelijke activiteiten 

en het mogelijke verband van gewassen met het aangetroffen aardewerk. Deze resten 

worden hier behandeld. De Romeinse resten komen in het volgende hoofdstuk aan 

bod. De toegepaste onderzoeksmethodiek is voor beide periodes gelijk.

Vondstnummer Spoor Context Datering

325 481 kuil midden-ijzertijd

Voor de analyse is 1 liter materiaal geanalyseerd78. De afgemeten grond is met 

kraanwater gespoeld op een serie zeven met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 

0.5 en 0.25 mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van botanische macroresten (zaden, vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische 

indicatoren voor landschap en menselijke aanwezigheid (mollusken, (vis)botresten, 

insecten, foraminiferen, etc.). Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk op 

naam gebracht79 met naamgeving volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ flora 

van Nederland80. Van de aangetroffen zoölogische resten is getracht een algemene 

beschrijving van het leefmilieu te geven. Hierbij is gebruik gemaakt van de vergelij-

kingscollectie van het archeobotanisch laboratorium van de Universiteit Leiden.

Voor zowel het bepalen van de productie, eventuele handel en consumptie van 

cultuurgewassen, als voor het bepalen van het natuurlijk voorkomen van planten en 

het gebruik daarvan, is een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten en wilde 

planten. Onder de gebruiksplanten vallen onder andere granen, vruchten en kruiden; 

onder de wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, 

tredplanten en ruderalen) en overige wilde planten (o.a. graslandplanten, planten 

van vochtige locaties, waterkantplanten, waterplanten en planten van diverse 

standplaatsen) te onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de 

vegetatiestructuur en abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de 

standplaatsen is gebruik gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen81 en de 

Nederlandse Oecologische Flora82. Gebruiken van wilde planten (voor consumptie 

of als ruw materiaal) zijn geanalyseerd op basis van een uitgebreide onlinedatabase, 

welke overzichten van etnobotanische onderzoeken naar het gebruik van wilde planten 

78  Alle fracties zijn bekeken, maar in sommige gevallen is slechts een deel bekeken van de klein-
ste fractie(s). De gevonden resten uit deze fracties zijn geëxtrapoleerd naar het totale volume 
dat bekeken is voor de overige fracties per monster.

79  Volgens Cappers et al. 2006.
80  Van der Meijden et al. 2005.
81  Volgens Tamis et al. 2004.
82  Weeda et al., 2003.

Tabel 7.5 
Overzicht van de onderzochte vondstnummers 
met: vondstnummer, spoor, omschrijving van 
het spoor en (voorlopige) datering.
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omvat83. Ten slotte is informatie ingewonnen over de voorkeur van planten voor lokale 

abiotische factoren welke belangrijk zijn voor de groei (bijv. licht, warmte, stikstof).84

7.6.2 Productie en consumptie van gewassen

Bij de analyse van de midden-ijzertijd kuil zijn er verschillende soorten cultuurgewassen 

in verkoolde vorm aangetroffen (zie Bijlage 3). Het gaat om pluimgierst (Panicum 

miliaceum), gerst (Hordeum vulgare), tarwe (Triticum spec.) en haver (Avena spec). 

Haver is voor deze periode uitsluitend aangetoond op basis van een kafnaald. Op 

basis hiervan kan niet worden bepaald of het gaat om de verbouwde vorm van haver 

(Avena sativa) of om de wilde plant oot (Avena fatua). De gecultiveerde vorm van haver 

wordt in Nederland vanaf de ijzertijd teruggevonden, maar dan slechts sporadisch. 

Aangenomen wordt dat het in deze periode nog om een akkeronkruid gaat, dat pas in 

de Romeinse tijd echt op grotere schaal wordt verbouwd. De aanwezigheid van een 

kafnaald wijst er hoe dan ook wel op dat haver lokaal heeft gegroeid rond Sittard.

Onder de wilde planten uit de kuil bevinden zich enkele akkeronkruiden en overige 

wilde plantensoorten. De akkeronkruiden kunnen informatie geven over de manier 

waarop het graan, waarmee het samen op de akker heeft gestaan, heeft gegroeid en 

geoogst is (Tabel 7.6). Op basis van de akkeronkruiden is duidelijk dat het in ieder geval 

gaat om wintergraan, dat op akkers gestaan heeft die niet lang braak lagen (eenjarige 

levens-cyclus van de akkeronkruiden). Het feit dat een hoog onkruid is meegekomen 

met het graan (max. hoogte vanaf 100 cm) geeft aan dat het graan hoog geoogst is, 

bijvoorbeeld door alleen de aren van de halmen te halen. De halmen zouden daarna 

kunnen zijn geoogst en gebruikt als bijvoorbeeld dakdekking, diervoeder, etc.

Verder is aan de voorkeur van de akkeronkruiden voor zuurgraad van de grond te zien 

dat het graan mogelijk op zurige grond heeft gegroeid (Tabel 7.6, kolom 8 en 9). Het 

spectrum aan akkeronkruiden is echter te laag om dit met meer zekerheid te kunnen 

zeggen. Door de afwezigheid van aanwijzingen voor lokale verbouw zoals kafresten 

uit vroege fasen van de oogstverwerking of pollen van granen is er van de granen (met 

uitzondering van mogelijk haver) niet te zeggen of het ook lokaal gegroeid heeft, 

omdat het graan inclusief akkeronkruiden ook geïmporteerd kan zijn.

Omdat het uitsluitend om consumptie(verwerkings)afval lijkt te gaan in de kuil, kan 

verondersteld worden dat de overige wilde plantenzaden ook onderdeel hebben 

uitgemaakt van het dieet. Van beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) is 

bekend dat het zaad specifiek werd verzameld voor consumptie in de prehistorie85 en 

dit wordt ook van wikke (Vicia) verondersteld86. Mogelijk hebben nog veel meer wilde 

planten dienstgedaan als voedselbron, maar omdat vaak de groene en ondergrondse 

plantendelen het doel van de verzamelactie zijn, is de kans op het vinden van het zaad 

(dat dan meestal niet (meer) aan de plant zit) zeer klein87.

Taxa Nederlandse naam

Zomer/
wintergewas 
onkruid

Levens-
cyclus

Max. 
hoogte 

(cm) L T V P N Z

Bromus secalinus-type Dreps winter eenjarig 100 6 6 - 5 - 0

Vicia hirsuta Ringelwikke eenjarig 70 7 7 - - - 0

83  Plants For A Future (PFAF) online etnobotanische database: www.pfaf.org.
84  Ellenberg et al. 1991.
85 Behre 2008.
86 Van Amerongen 2016, 239.
87 Van Amerongen 2016, 223-4.

Tabel 7.6 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewassen 
op basis van de aangetroffen akkeronkru-
iden (L=licht; T=temperatuur; V=vocht; P=pH; 
N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn ontleend 
aan Ellenberg et al. 1991 en representeren 
een voorkeur voor lokale abiotische omstan-
digheden: deze waarden variëren van 0 tot 
maximaal 9).
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7.6.3 Voedselproductie en -consumptie

In de prehistorie te Sittard waren de beschikbare voedselgewassen gerst, tarwe, 

pluimgierst en haver. Van de laatste is niet duidelijk of het de wilde of gecultiveerde 

vorm betreft, maar aangetroffen kafresten duiden wel op lokale groei. Naast de 

granen behoorden er mogelijk ook wilde planten tot het dieet, zoals beklierde 

duizendknoop en ringelwikke. In deze periode werden wintergewassen verbouwd 

die hoog werden geoogst, waarbij de halmen mogelijk een tweede doel diende als 

dakdekking of veevoeder. Het wintergraan heeft, getuige het soortenspectrum van 

de akkeronkruiden, mogelijk gegroeid op zurige gronden. Aangezien wat er bekend 

is over het lokale landschap zou dat kunnen duiden op lokale productie. Aangetroffen 

kaf, evenals het pollen van graan uit de prehistorie (§ 5.2.4) duidt ook op lokaal 

verwerken van het graan.

7.7 Fasering en datering van de laatprehistorische sporen

7.7.1 Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat er gedurende de steentijd sporadisch menselijke 

activiteit in het gebied was. Ook voor de late prehistorie, de brons- en ijzertijd, kan 

voor bijna elk tijdvak wel menselijke aanwezigheid worden vastgesteld. De datering 

van individuele aspecten van de laatprehistorische vindplaats (vegetatie, sporen/

structuren, aardewerk, steen en bot) zijn in bovenstaande hoofdstuk al benoemd. 

De dateringsmiddelen die zijn gebruikt beperken zich voor de late prehistorie 

voornamelijk tot het aardewerk en radiometrische dateringen met behulp van 
14C-onderzoek. Een typochronologische datering van de structuren is lastig, omdat 

het zeer simpele structuren betreffen met weinig bijzondere kenmerken. Eenvoudige 

spiekers en bijgebouwen zijn gedurende de prehistorie en de Romeinse tijd daarnaast 

weinig aan veranderingen onderhevig. Dateringen op basis van het aardewerk zijn 

er alleen voor de vindplaats als geheel en één kuil in het bijzonder, waar een relatief 

grote hoeveelheid vondstmateriaal uit afkomstig is. De datering en fasering is daarom 

het meest gebaseerd op de resultaten van het 14C-onderzoek. Hiervoor is een selectie 

gemaakt van geschikte macrobotanische resten waarbij is gelet op de aanwezigheid 

van zaden en vruchten van eenjarige landplanten en, wanneer deze niet voorhanden 

waren, op houtskool van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. Deze typen 

materiaal zijn namelijk het meest geschikt voor 14C-analyse omdat ze een relatief korte 

groeiperiode representeren die zo dicht mogelijk aan de menselijke bewoning/actieve 

landschapsfase kan worden gekoppeld. 

7.7.2 Midden bronstijd

Voor de vroege bronstijd lijkt vooralsnog geen bewijs aanwezig te zijn voor menselijke 

activiteiten. De vroegst aanwijsbare activiteit, na de steentijd, vindt plaats in de mid-

den-bronstijd B (ca. 1500-1100 v.Chr.). Een van de aangetroffen haardkuilen (S114) kon 

aan de hand van verkoolde gras- en graankorrels worden gedateerd in de 14e eeuw of 

de eerste helft van de 13e eeuw v.Chr. 

7.7.3 Late bronstijd-ijzertijd

De aangetroffen structuren dateren voornamelijk in de late bronstijd, vroege ijzertijd 

of midden-ijzertijd. Hierdoor is er binnen het plangebied na de vroege bronstijd een 
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hiaat aanwezig van ca. 3 eeuwen, want de eerstvolgende aantoonbare activiteit is 

de oprichting van het huis of bijgebouw dat structuur 2 is genoemd. Het betreft een 

plattegrond met parallellen uit Maastricht-Aachen Airport en Stein, maar waarvoor 

we voor de datering hier ook afhankelijk zijn van een 14C-datering, in dit geval van een 

verkoolde hazelnootdop. Dit leverde een datering op in de late bronstijd: 976 - 847 cal. 

BC (Tabel 7.7). Een iets jongere datering hebben enkele fragmenten verbrand dierlijk 

bot die afkomstig zijn uit een kuil te midden van structuur 11. Het is aantrekkelijk deze 

datering met de structuur te verbinden. Min of meer gelijktijdig zijn de fragmenten 

van een schaal met haakrand die kenmerkend is voor de vroege ijzertijd en het oor 

dat werd gevonden in hetzelfde spoor dat echter een boomval bleek te zijn. De 

houtskoolrijke kuil S514, met veel aardewerk, kan op basis van de vondsten wellicht in 

de vroege of midden-ijzertijd gedateerd worden. 

Zowel structuur 8 als spoor 481 leverden een datering op rond 400 v.Chr. Met een 

datering van 2348 BP en 2347 BP zullen beide vermoedelijk min of meer gelijktijdig 

zijn. Sp00r 481 is een van de kuilen waaruit een redelijke hoeveelheid aardewerk 

is verzameld waardoor de aardewerktypochonologie kon worden getoetst aan de 

resultaten van het 14C-onderzoek. 

Op basis van het aardewerkcomplex van de vindplaats als geheel, en dan met name 

het voorkomen van bepaalde vormtypen en de verhouding tussen de verschillende 

vormen van wandafwerking, is het complex in de tweede helft van de midden-

ijzertijd en in de late ijzertijd gedateerd. Voor de late ijzertijd zijn dit verder de enige 

aanwijzingen, want er zijn geen 14C-dateringen uit sporen aanwezig die in deze periode 

uitkomen. Op basis van het aardewerk zouden wel sporen uit de late ijzertijd binnen 

het onderzoeksgebied verwacht kunnen worden. Deze kunnen zich mogelijk bevinden 

onder de niet gedateerde sporen en structuren. Met de overgang naar de Romeins 

tijd zijn er wel weer duidelijke bewoningsporen aangetroffen. De in tijd eerstvolgende 

beschikbare dateringen zijn geassocieerd met twee huisplattegronden die rond het 

begin van de jaartelling gedateerd worden. Deze worden in het volgende hoofdstuk 

besproken.

Labcode Vnr Spoor Context 14C-materiaal 14C-jaren BP Gecal. 2σ (95.4%) Periode

GrM-14658 306 229 haardkuil 1x Chenopodium album; 2x Panicum/Echinochloa 11120 ± 25 11135 - 10960 cal. BC laat paleolithicum

GrM-14289 159 114 haardkuil 1x Bromus secalinus-type; 1x Cerealia spec. 3063 ± 15 1396 - 1266 cal. BC midden-bronstijd B

GrM-14128 226 295 structuur 2 1x Corylus avellana fragment schil 2773 ± 15 976 - 847 cal. BC late bronstijd

GrM-14719 367 548 crematiegraf cremated bone (dierlijk) 2544 ± 15 796 – 591 cal. BC vroege ijzertijd

GrM-14203 342 513 structuur 8 4x Cerealia spec. 2348 ± 17 419 - 384 cal. BC midden-ijzertijd

GrM-14290 325 481 kuil 2x Cerealia spec. 2347 ± 15 411 - 390 cal. BC midden-ijzertijd

GrM-14666 340 500 haardkuil 1x indet. 1085 ± 18 896 - 1013 cal. AD vroege middeleeuwen

Tabel 7.7 
Gekalibreerde resultaten van het 14C-onderzoek 
naar monsters uit prehistorische sporen.
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Bewoning en infrastructuur uit de Romeinse tijd

8.1 Inleiding

De archeologische resten uit de Romeinse tijd betreffen voornamelijk huisplatte-

gronden en geassocieerde vondsten. Hieromheen werden ook verschillende kuilen 

en een waterput opgegraven (zie ook Bijlage 1 voor de allesporenkaart). De sporen 

bevinden zich in een zone ter hoogte van het kruispunt van de Hasseltsebaan met de 

Dr. Nolenslaan en net ten noorden daarvan ter hoogte van het voormalig tankstation 

(Figuur 8.1; putten 21, 22, 29, 32, 33, 35, 38, 41 en 52). Dit komt overeen met de 

tijdens het vooronderzoek gedefinieerde vindplaats 2. Daarnaast zijn op ca. 500 m 

ten zuiden daarvan de resten van een Romeinse weg aangetroffen (put 31 en 36). 

Het tracé van de weg werd hier al vermoed op basis van eerdere waarnemingen en 

is bij het vooronderzoek bestempeld als vindplaats 5. De sporen en vondsten die 

zijn aangetroffen bij het onderzoek naar beide vindplaatsen worden in dit hoofdstuk 

beschreven. Eerst wordt ingegaan op de sporen van vindplaats 2 en 5 en worden 

de resultaten van het specialistisch onderzoek gepresenteerd. Daarna volgt een 

analyse van de aard en omvang als ook de datering, fasering en ontwikkeling van de 

archeologische resten. 

8.2 Een nederzetting uit de Romeinse tijd

8.2.1 Huisplattegronden

In totaal zijn acht huisplattegronden aangetroffen die uit de Romeinse tijd 

dateren (Figuur 8.2, Tabel 8.2). Helaas konden veel van de plattegronden door 

het smalle onderzoeksgebied niet compleet worden opgegraven. Ook zijn enkele 

plattegronden slecht bewaard gebleven doordat zij verstoord zijn geraakt door eerdere 

werkzaamheden in het gebied. Veel details zijn hierdoor verloren gegaan. Toch zijn de 

meeste plattegronden in het veld al herkend, zelfs die waarvan alleen de middenstijlen 

bewaard zijn gebleven zoals bij structuur 9 en 12. Dit komt in ieder geval gedeeltelijk 

doordat er buiten de sporen van de plattegronden niet veel andere grondsporen 

aanwezig waren. De plattegronden zijn tijdens de analysefase beschreven en de 

gegevens zijn verwerkt in een catalogus (hoofdstuk 11). De plattegronden kunnen 

allemaal tot het type Alphen-Ekeren gerekend worden, of variaties binnen dit type. Dit 

type plattegrond, dat tweebeukig is en waarbij de daklast gedragen wordt door een rij 

zware middenstijlen en twee rijen wandstijlen, is kenmerkend voor inheems-Romeinse 

nederzettingen in het Maas-Demer-Schelde-gebied. Tenminste twee plattegronden, 

de oudste (structuur 7) en de jongste (structuur 1), vertonen variaties op het type die 

kenmerkend zijn voor de verandering in bouwtradities in de betreffende periodes. 

De verschillende variaties, evenals andere bijzondere elementen, worden in deze 

paragraaf verder toegelicht. 

Overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren (Figuur 8.2) 88

Structuur 7 vertegenwoordigt een type plattegrond dat kenmerkend is voor de 

overgang van huizen van het type Oss-Ussen 5 uit de late ijzertijd naar de standaard 

Alphen-Ekeren typen die kenmerkend zijn voor de Romeinse tijd. De oudste huizen 

van deze variant dateren uit de ijzertijd, de jongste huizen uit de vroeg-Romeinse 

88  De beschrijvingen van de kenmerken van de verschillende huistypen in deze paragraaf zijn 
met aanpassingen overgenomen uit Meurkens 2017.

8
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Figuur 8.1 
Uitsnede uit de allesporenkaart met daarop de 
zone met daarin de meeste Romeinse sporen.
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tijd.89 Huizen van het type Oss-Ussen 5 zijn net als het type Alphen-Ekeren tweebeukig 

en worden gekarakteriseerd door een regelmatige opbouw van middenstijlen en 

paarsgewijs geplaatste wandstijlen. De middenstijlen en wandstijlen verschillen daarbij 

nauwelijks in diepte. Bij het overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren komt daar 

verandering in. Het belangrijkste verschil is dat de kuilen waarin de middenstijlen 

geplaatst worden aanzienlijk groter en dieper zijn dan bij huizen van het type 

Oss-Ussen 5, maar nog wel de ronde vorm en cilindrische doorsnede behouden. De 

middenstijlkuilen van de ‘klassieke’ Alphen-Ekeren huizen zijn daarentegen vaak meer 

rechthoekig in het vlak en hebben een kenmerkende revolvertasvormige doorsnede in 

89  Hiddink 2014, 189.
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de coupe. Huizen van het overgangstype zijn daarnaast vaak minder breed dan huizen 

van het type Alphen-Ekeren. Hiddink noemt een gemiddelde breedte tussen 5,2 en 5,6 

m voor het overgangstype.90 Andere kenmerken zijn gepaarde wandpalen, geringe 

traveelengten en een afgeronde wand. Voor het type Oss-Ussen 5 wordt verondersteld 

dat de middenstijlen niet geheel tot de nok doorliepen en met elkaar verbonden 

waren door middel van dwars- en langsliggers. Bij het overgangstype verschuift het 

gewicht van de constructie meer naar de middenstijlen die bij dit type vermoedelijk 

tot aan de nok toe hebben doorgelopen. Deze ontwikkeling eindigt in de diepe, grote 

middenstijlen van het ‘klassieke’ Alphen-Ekeren huis.

Alleen structuur 7 kan met enige zekerheid worden toegewezen tot het hier 

besproken type en dan slechts op basis van de kenmerkende cilindervormige kuilen 

van de middenstijlen (Figuur 8.3). Andere sporen van deze plattegrond zijn dan ook 

niet bewaard gebleven, hoewel één mogelijke wandstijl resteert. Op basis hiervan 

zou de plattegrond een beperkte breedte hebben gehad, namelijk 5,6 m, wat wel 

aansluit op de gemiddelde breedte voor dit type plattegrond. De 14C-datering met 

een gekalibreerde uitkomst tussen 40 v.Chr. en 60 n.Chr. zou mooi aansluiten, maar 

daarbij moeten worden aangetekend dat één van de sporen wat terra sigillata bevatte 

dat tussen 75 en 125 n.Chr. lijkt te dateren. Twee andere structuren, 4 en 6, mogen 

wellicht ook tot dit type gerekend worden. Maar ook deze beide plattegronden zijn 

slecht bewaard gebleven, waardoor een zekere toewijzing lastig is. Wat op valt is 

dat beide plattegronden één paalspoor hebben van een middenstijl met de voor de 

Alphen-Ekeren kenmerkende revolvertasvorm in de coupe. De overige sporen van 

middenstijlen lijken meer op de cilindrische middenstijlen van het overgangstype. 

De breedte van structuur 6 is met 6 m aan de forse kant. De breedte van structuur 

4 bedraagt 7,5 m en past daarmee eigenlijk beter bij de klassieke Alphen-Ekeren 

plattegronden (zie onder).

Type Alphen-Ekeren (Figuur 8.2)
Huizen van het type Alphen-Ekeren kenmerken zich door middenstijlkuilen met een 

langwerpige, rechthoekige vorm in het vlak en een “revolvertas”-vormige doorsnede 

90  Hiddink 2014, 187-189.

Figuur 8.3 
Cilindervormige kuil (S147) van de midden-
stijl van structuur 7.
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in de coupe. De staanders die hierin hebben gestaan lijken groter te zijn geweest dan 

bij het overgangstype Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren het geval was en lijken ook dieper te 

zijn ingegraven. Op basis hiervan wordt aangenomen dat de middenstijlen al dan niet 

in combinatie met dwarsbalken, het grootste deel van de daklast gedragen hebben. 

De middenstijlen liepen vermoedelijk door tot in de nok van het dak en ondersteunden 

daar de nokbalk. De dwarsbalken die aan de middenstijlen verbonden waren, 

ondersteunden liggers met daarop de kapsporen van het dak. De rij middenstijlen 

loopt in de meeste gevallen door tot in de korte wand, wat erop wijst dat de huizen 

voorzien waren van een zadeldak. Dit is een duidelijk verschil met de voorgaande 

periodes waarbij vrijwel elk huis voorzien was van een schilddak. Huisplattegronden 

van het klassieke type Alphen-Ekeren dateren uit de gehele Romeinse tijd (1e t/m 3e 

eeuw). Langere plattegronden van dit type lijken hoofdzakelijk laat te zijn, maar over 

het algemeen is het klassieke Alphen-Ekeren huis niet nauwkeuriger dateerbaar binnen 

de Romeinse tijd.

In ieder geval de structuren 3 en 12, maar mogelijk ook de structuren 9 en 10, kunnen 

tot dit type worden gerekend. Voor de structuren 991 en 12 berust deze toewijzing puur 

op de vorm van de sporen van de middenstijlen (Figuur 8.4), aangezien dit het enige is 

dat van de huizen is overgebleven. Toch kunnen we hieruit opmaken dat bijvoorbeeld 

de afstand tussen de middenstijlen van alle vier de huizen is opgelopen van 5-5,5 m 

naar 6,5-7 m. De breedte van de structuren 3 en 10 bedraagt respectievelijk 8 m en 

7,3 m en is ook duidelijk groter dan voorheen. Toch lijkt in ieder geval structuur 3 nog 

vroeg in de ontwikkeling van dit huistype te staan, gezien de grote hoeveelheid aan 

wandstijlen. Ook staan zowel hier, als bij structuur 10, de buitenste middenstijlen 

nog in het huis, in plaats van in de wand. Bij structuur 3 is de afstand tot de wand nog 

wel maar 1-1,5 m, zodat het de vraag is of hier nog sprake kan zijn geweest van een 

schilddak. 

91  Een 14C-datering van één van de middenstijlen van structuur 9 (S475) leverde onverwacht een 
oudere datering op met een gekalibreerde uitkomst tussen 1417 en 1261 v.Chr. Aangenomen 
wordt dat deze datering een mismatch is aangezien de orientatie alsmede de vorm van het 
bewuste spoor nauwe overeenkomsten vertoond met de overige Romeinse structuren.

Figuur 8.4 
“Revolvertas”-vormige doorsnede middenstijl 
(S474) structuur 9.
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Type Alphen-Ekeren met middenstijlen in de korte wand en met verdiept stal-
deel (Figuur 8.2)
Aan het eind van de tweede eeuw vindt er een ontwikkeling plaats in de constructie-

wijze van huizen. Hierbij worden een of meer middenstijlen weggelaten en vervangen 

door dakdragende palen in of zelfs 1-2 m buiten de lange wanden. Vermoedelijk 

waren de paren wandstijlen verbonden door een dwarsligger waarop een nokstijl 

rustte.92 Dit type plattegrond is in Nederland hoofdzakelijk bekend van de vindplaats 

Hoogeloon – Kerkakkers en vindplaatsen op het Limburgse zand- en lössgebied (o.a. 

Weert en Landgraaf). Ook in België zijn in de Antwerpse Kempen en in Noordwestelijk 

Vlaanderen huizen van dit type teruggevonden.93 Het vervangen van de middenstijlen 

had waarschijnlijk tot doel om een grotere binnenruimte te creëren in het huis. 

Geleidelijk maakt het tweebeukige Alphen-Ekeren huis dus plaats voor een gedeeltelijk 

éénbeukige opbouw. 

Huizen van dit type zijn bij dit onderzoek niet aangetroffen, maar bij structuur 1 

lijkt wel een begin van deze ontwikkeling zichtbaar. Deze plattegrond heeft vier 

middenstijlen, waarvan de buitenste twee in de korte wanden zijn geplaatst. De 

binnenste middenstijlen zijn dermate ver richting de korte wanden opgeschoven dat 

er meer dan 10 meter tussen zit. Op deze manier is een binnenruimte gecreëerd van 

meer dan 60m2. Opmerkelijk genoeg is dat hier gelukt zonder dat er ter hoogte van 

deze open ruimte extra diep gefundeerde palen in de lange wanden zijn geplaatst. 

Tegen één van de middenstijlen bevindt zich een afgerond rechthoekig spoor met 

een lengte van ca. 1,35 m en een breedte van ca. 0,85 (S229, Figuur 8.5). In de coupe 

bleek het spoor nog maar 4 cm diep te zijn en een vlakke bodem te hebben. De vulling 

bestond uit een lichtgrijsbruine, sterk zandige leem met veel houtskool vlekken en 

brokken roodverbrande leem (Figuur 8.6). De oriëntatie van het spoor is min of meer 

gelijk aan de oriëntatie van de huisplattegrond. In het veld is het spoor om deze 

redenen als haardplaats van dit huis geïnterpreteerd. Uit het spoor zijn meerdere 14C 

monsters genomen die verschillende dateringen hebben opgeleverd (Tabel 8.1Dr.). 

De eerste datering (GrM-14658, 11120 ± 25 BP oftewel in het laat-paleolithicum: 

11135 - 10960 v.Chr.) bleek echter erg afwijkend te zijn waardoor een tweede monster 

(GrM-16584) ter datering is opgestuurd. Dit leverde een datering op van 1910 ± 45 BP, 

oftewel de midden-Romeinse tijd. Deze datering sluit beter aan bij de oorspronkelijke 

interpretatie als zijnde een haardkuil die toebehoort aan de midden-Romeinse 

structuur 1.

Labcode Vnr Spoor Context 14C-materiaal 14C-jaren BP Gecal. 2σ (95.4%) Periode

GrM-14658 306 229 haardkuil 1x Chenopodium album; 
2x Panicum/Echinochloa

11120 ± 25 11135 - 10960 cal. BC laat paleolithicum

GrM-16584 306 229 haardkuil 1x Persicaria hydropiper 1910± 45 2- 226 cal BC Vroeg-/midden-Romeinse tijd

Ander opvallend kenmerk van deze plattegrond is dat zich in het zuidwesten van het 

gebouw een verdiept staldeel bevindt dat vaak ook met de ‘Hoogeloon-varianten’ 

wordt geassocieerd.94

Deze verdiepte gedeeltes worden over het algemeen geïnterpreteerd als ‘potstal’. 

Het potstalsysteem waarnaar wordt verwezen is echter in de eerste plaats een 

middeleeuws landbouwsysteem waarbij landbouwgrond wordt verrijkt met plaggen 

die doordrenkt zijn met mest. In de middeleeuwse boerderijen wordt een verdiepte 

stal gevuld met vers gestoken heide- of grasplaggen. Na zich volgezogen te hebben 

met mest worden de plaggen verspreid over de akkers en wordt de stal bekleed met 

92  Slofstra 1991, 141-145.
93  Zie Hiddink 2014a, 107-117 voor een inventarisatie van huizen van dit type.
94  Van Enckevort & Hendriks 2014, 243-244.

Tabel 8.1 
Gekalibreerde resultaten van 
het 14C-onderzoek naar het 
monster uit spoor 229.
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verse plaggen. Deze plaggenbemesting heeft vanaf de 14e eeuw geresulteerd in de 

vorming van dikke plaggendekken. Het is maar de vraag of dit systeem ook al als 

zodanig bestond in de Romeinse tijd, temeer omdat geen eenduidige plaggendekken 

uit de Romeinse tijd bekend zijn. De opkomst van huizen met een verdiept gedeelte 

wordt meestal in de 2e eeuw geplaatst.95 De vroegste exemplaren stammen uit 

het West-Brabantse Oosterhout waar twee gebouwen met verdiept gedeelte in de 

eerste helft van de 2e eeuw gedateerd zijn. In Mierlo is een plattegrond met verdiept 

gedeelte dendrochronologisch gedateerd op 130 ± 5 na Chr. Ook in Best lijkt een vroeg 

exemplaar aanwezig met huis 388 dat gedateerd is aan het eind van de eerste of het 

begin van de tweede eeuw.96 Het lijkt erop dat we ook deze plattegrond, die op basis 

van het aardewerk en glas dateert tussen 100 en 125 n.Chr., tot één van de vroegste 

exemplaren mogen rekenen. 

95  Van Enckevort & Hendriks 2014.
96  Meurkens 2017.
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Figuur 8.5 
Structuur 1 met daarop de locatie van de 
haardkuil (S229).

Figuur 8.6 
Foto-opname dwarsdoorsnede haardkuil 
(S229).
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Het verdiepte staldeel tekende zich hier af als een onregelmatige vlek van 5 bij 2,8 

m (Figuur 8.7). Het spoor was helaas nog maar zo’n 5 cm diep en hoewel er wel wat 

kaf uit kwam, bleken de monsters uit het spoor niet geschikt voor verdere analyse. 

Bij onderzoek naar een verdiept staldeel in Oosterhout kon het dagelijks stallen van 

vee afgeleid worden uit de vulling.97 Bij het grootschalig onderzoek in Best is vanuit 

verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar meerdere potstallen, maar moest 

geconcludeerd worden dat er geen duidelijke argumenten voor, maar ook geen 

duidelijke argumenten tegen een interpretatie als stal waren.

Bijzondere kenmerken
Zoals eerder gemeld zijn er door de matige conservering van de plattegronden maar 

weinig details over de constructie, inrichting, reparaties of afdanking van de huizen 

bewaard gebleven. Het zojuist behandelde verdiepte staldeel is natuurlijk een indicatie 

voor een stal in het zuidwesten van het huis, zodat het noordoosten bijna automatisch 

als woondeel mag worden gezien, mits het inderdaad een staldeel betreft. Bij structuur 

3 lijken er problemen te zijn geweest met de dakconstructie in het noordelijke deel 

van de plattegrond. Zowel de middelste als de noordelijke middenstijl lijken één of 

meerdere keren te zijn gerepareerd of vervangen. De laatste fase lijkt te zijn blijven 

staan na het verlaten van het huis. Hier is nog een duidelijke paalschaduw zichtbaar. Zo 

is dat ook bij andere middenstijlen het geval. Maar evengoed komen middenstijlkui-

len voor waar de paal lijkt te zijn verwijderd door het uitgraven ervan. Hier is dan een 

duidelijke uitgraafkuil zichtbaar.

Nr. Type Lengte Breedte Datering
Datering 

Typologie
Datering 

C14
Datering 
AW/Glas

7
Oss-Ussen 5/Alphen-Ekeren (over-
gangstype) >11,2 5,6? -150 - 60 -150 - 70 -40 - 60 75 - 125 

6 Alphen-Ekeren óf overgangstype 19 6

4 Alphen-Ekeren óf overgangstype >16 7,5

3 Alphen-Ekeren 18,5 8 0 - 55 0 - 300 -40 - 55 0 - 300

9 Alphen-Ekeren? 0-300 0 - 300  

12 Alphen-Ekeren 0 - 300 0 - 300

10 Alphen-Ekeren? 7,3 55 - 128 55 - 128

1 Alphen-Ekeren/Hoogeloon 20 6 100 - 125 0 - 300  2-226
40 - 125 / 
100 - 300

97  Van Enckevort & Hendriks 2014, 244.

Figuur 8.7 
Verdiepte staldeel structuur 1.

Tabel 8.2 
Samenvatting van enkele kenmerken en 
de datering van de Romeinse huis plat-
tegronden.
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8.2.2 Een waterput

Direct ten noorden van structuur 1 bevond zich een waterput, de enige van de 

opgraving: spoor 108. Het betreft een spoor dat zich in het vlak aftekende als een 

afgerond vierkant van ca. 2 bij 2 m. Het spoor had een diepte van ca. 3,7 m onder het 

vlak, waarmee de bodem van de put rond de 35 m +NAP lag. Helaas kon vanwege 

verschillende redenen, waaronder de potentiële ondermijning van de bypass, de 

waterput niet tot op deze diepte worden opgegraven. De put is gedocumenteerd tot 

1,4 m onder het vlak (Figuur 8.8), waarna de diepte van de put is bepaald met een 

edelmanboor. Op deze manier zijn ook twee monsters verzameld, maar deze zijn 

uiteindelijk niet geselecteerd voor de uitwerking. 

Het spoor heeft aan de zijkanten een duidelijke insteek die is opgevuld met een 

gevlekte vulling van bruine en lichtbruingrijze leembrokken. Hierbinnen bevindt 

zich de bruingrijs/grijsbruine kern die houtskoolspikkels en veel vondstmateriaal 

bevatte. De grens hiertussen was vrij scherp en de randen verticaal. Ongetwijfeld 

is hier een putwand in de vorm van een of andere (houten) constructie aanwezig 

geweest. Daar zijn echter geen resten meer van teruggevonden. Opvallend was ook 

een grote hoeveelheid grind die hierin aanwezig was. Mogelijk gaat het om grind 

dat oorspronkelijk uit dieper gelegen grindrijke en watervoerende lagen omhoog 

is gehaald bij de aanleg van de put. Daarboven bevindt zich een duidelijke afval- of 

dumplaag van donkerbruinzwarte, matig siltige leem met veel houtskool en zeer veel 

vondstmateriaal. Het geheel wordt afgedekt met een bruingrijze, vrij homogene en 

sterk zandige nazak. 

Uit de vulling in de kern van de waterput komen 197 vondsten, waaronder 134 

fragmenten aardewerk. Hiertussen bevindt zich een aantal scherven van geverfde 

bekers, uitgevoerd in Techniek B. Eén daarvan is van het type Stuart 2 dat dateert 

tussen 90 en 175 n.Chr. Een ander fragment is van een beker van het type Stuart 4 

dat gedateerd kan worden tussen 120 en 200 n.Chr. De kern lijkt dus te zijn opgevuld 

in het midden van de 2e eeuw n.Chr. De afvallaag daarboven heeft 1582 vondsten 

opgeleverd, waarvan 1393 stuks aardewerk. Dit aardewerk als geheel bestrijkt grofweg 

de eerste vier eeuwen van de jaartelling maar lijkt zich te concentreren in het midden 

van de 2e eeuw n.Chr. Het materiaal zal dus hoogstwaarschijnlijk in de jaren hier 

Figuur 8.8 
Foto van de coupe over de bovenste 1,4 m 
van de waterput (S108).
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rondom in de reeds dichtgeraakte put zijn achtergelaten. Beide gebruiksfases hebben 

dus min of meer dezelfde datering in het midden van de 2e eeuw. De waterput zal dan 

hoogstwaarschijnlijk in het begin van de 2e eeuw nog open en in gebruik zijn geweest.

Overig vondstmateriaal uit de put betreft enkele fragmenten van tegulae, natuursteen 

en metaalslak. Verder was een aanzienlijke hoeveelheid metaal aanwezig, vooral ijzer 

in de vorm van spijkers, waaronder ook een enkele schoenspijker (§8.8). Uit de nazak 

van de waterput (de bovenste vulling) is een fragment van een ijzeren mes afkomstig. 

Daarnaast zijn nog drie fragmenten glas aangetroffen in de vorm van een stukje van 

een 5-ribbige La Tène-armband (§8.9.2), een halve meloenkraal en een rand van een 

glazen ribkom (beide §8.9.1).

8.2.3 Overige sporen

Verspreid tussen en rond de hiervoor beschreven huisplattegronden en waterput 

komen diverse verspreid gelegen kuilen en paalkuilen voor (zie ook Bijlage 1). Vanwege 

de afwezigheid van daterend materiaal of bijvoorbeeld de kleur van de sporen is het 

nagenoeg niet gelukt om een onderscheid te maken tussen de laatprehistorische en 

Romeinse sporen. Gezien de geconcentreerde ligging van de verschillende structuren 

zal het gros van de sporen tot de verschillende erven gerekend kunnen worden. Geen 

van deze sporen kon echter specifiek aan een structuur of aan een specifiek erf worden 

toegewezen of bevatte noemenswaardige vondsten, behalve de sporen van een 

Romeinse weg enkele honderden meters naar het zuiden toe.

8.3 Een weg uit de vroeg-Romeinse tijd 

8.3.1 Uiterlijke kenmerken

In het uiterste zuiden van de bypass is het tracé van een Romeinse weg aangesneden. 

Doordat het onderzoek binnen de grenzen van het cunet van de bypass moest 

plaatsvinden kon de weg slechts over een lengte van 10 m worden blootgelegd. 

Wel kon een profiel worden gedocumenteerd dat precies haaks over de weg loopt, 

doordat de bypass op dit punt richting de bestaande weg afbuigt. Bij het aanleggen 

van de werkput was de weg in het colluvium zichtbaar als een grindstrooiing. In het 

sporenvlak in de top van de Bt-horizont was de weg alleen nog te herkennen aan 

twee smalle greppels aan weerszijde van het grind (Figuur 8.9). De afstand tussen de 

greppels bedroeg tussen de 6,5 en 7 meter. 

Aan de westkant van de werkput kon een volledig profiel over de weg worden 

gedocumenteerd (Figuur 8.10 en Figuur 8.11). Het profiel van de weg was nog redelijk 

goed geconserveerd. Op de locatie van de weg stonden voor de opgraving echter 

meerdere bomen, waarvan de wortels het profiel soms lastig leesbaar gemaakt 

hebben. In het profiel was de weg zichtbaar als een lensvormig pakket slecht 

gesorteerd grind aan de basis van het colluvium. Op de plek waar het grindpakket 

het dikst was lag de top ervan op slechts enkele centimeters onder de bouwvoor. De 

dikte van het grindpakket was hier ca. 20 cm, maar loopt naar de zijkanten toe snel 

af. De breedte van het grindpakket bedraagt ca. 3,5 m. Daarbuiten bevindt zich nog 

een dunne strooiing van grind dat zichtbaar is als een dun grindsnoer dat tot aan de 

greppels aan weerszijde van de weg loopt. Onder het grindpakket bevindt zich een 

10-20 cm dikke laag van licht zandige löss met sterke reductieverschijnselen. De laag 

ligt op de B-horizont en strekt zich ook uit buiten het tracé van de Romeinse weg. Het 

lijkt te gaan om (het restant van) de E-horizont, maar de laag is onder het grindpakket 
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beter zichtbaar dan daarbuiten. De interpretatie wordt echter bemoeilijkt door de 

natuurlijke verstoring net buiten de weg als gevolg van boomwortels. Mogelijk is 

de E-horizont sterker ontwikkeld onder het grindpakket als gevolg van een betere 

ontwatering ter plaatste van het grindpakket. Ook zou het zo kunnen zijn dat de 

E-horizont onder het grindpakket beter is geconserveerd door de beschermende 

werking van het pakket. Op basis van het profiel lijkt de eerstgenoemde verklaring 

aannemelijker, maar is geen zekerheid te krijgen.

Zowel in het sporenvlak als in het profiel zijn aan de noord- en zuidzijde van de weg 

greppels waargenomen die kunnen worden geïnterpreteerd als bermgreppels. De 

zuidelijke greppel (S435) is bovenin 50-60 cm breed en nog maximaal 20 cm diep (zie 

ook Figuur 8.10). De insteek is vrij recht en heeft een hoek van ongeveer 45 graden. 

De bodem is zo goed als vlak. De greppel is opgevuld met lichtbruingrijze, licht 

zandige löss en bevatte juist ter hoogte van het profiel nog een grote kei, vermoedelijk 

afkomstig van het grindpakket. De greppel is afgedekt door een lichtgrijsbruin 

gereduceerd pakket van licht zandige löss waarvan het niet duidelijk is of het de 

E-horizont betreft of een gebioturbeerd pakket. De noordelijke greppel (S286.1) is in 
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Figuur 8.9 
Sporenvlak met de bermgreppels van 
de Romeinse weg.
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het profiel nog slechts herkenbaar als een 10 cm diepe depressie in de B-horizont. In 

het oostprofiel kon de bewuste greppel echter ook gedocumenteerd worden en daar 

had deze dezelfde kenmerkende vorm als de zuidelijke greppel. Ook hier bevond de 

greppel zich onder eenzelfde pakket löss met reductieverschijnselen. Deze greppel 

werd aan de noordkant geflankeerd door een bruine strook licht zandige löss met een 

verhoogde concentratie mangaan. Deze strook is in het vlak en profiel ingetekend 

als spoor 286.2, maar het is allerminst zeker of het daadwerkelijk om een spoor gaat. 

Mogelijk is het mangaan het gevolg van het feit dat de er net boven gelegen greppel 

watervoerend is geweest.

8.3.2 Eerdere waarnemingen en interpretatie

De ligging van de weg binnen het plangebied was al bekend op basis van eerder 

onderzoek zowel ten oosten als ten westen van het plangebied. Ook was een groot 

deel van de weg al eens in kaart gebracht door middel van een veldkartering van de 

Heemkundeverening De Lemborgh, waarbij door middel van de hoeveelheid grind aan 

het oppervlak van een akker het verloop van de weg kon worden vastgesteld.98 

Tijdens het archeologische onderzoek op het Hoogveld is de weg op twee plaatsen 

onderzocht, ca. 100 en 550 m richting het oosten vanaf de huidige waarneming.99 

98  Adams & Aarts 1996.
99  Tol & Schabbink 2004, 51-54.
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Figuur 8.10 
Profieltekening van de Romeinse weg richting 
het westen.

Figuur 8.11 
Profielfoto van de Romeinse weg richting het 
westen.
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De weg had hier een vergelijkbaar voorkomen: een ca. 3,5 m breed pakket grind en 

keien met een dikte van ca. 20 cm en daarbuiten een dunne strooiing van grind. De 

breedte tussen de greppels bedroeg hier ca. 7 m. De weg wordt geflankeerd door twee 

greppels. Tol en Schabbink stellen vast dat wanneer de rechte lijn van de weg richting 

het oosten wordt doorgetrokken deze precies uitkomt op een punt aan de Duitse grens 

waar in de jaren ’80 enkele houten palen van een brug over de Rode Beek uit de eerste 

helft van de eerste eeuw n.Chr. zijn gevonden. Geopperd wordt dat het een secundaire 

weg betreft die twee belangrijke noord-zuid routes verbindt (Figuur 8.12). In het 

westen is dat dan de Romeinse weg van Nijmegen via Venlo/Tegelen naar Maastricht 

op de oostelijke Maasoever. In het oosten gaat het om de weg van Xanten via Tudderen 

naar Heerlen en Aken.

Op 90 m ten westen van de hier behandelde waarneming is tijdens de onderzoeken in 

het kader van de watertransportleiding en de aardgastransportleiding dezelfde weg 

aangesneden.100 In de rapportage van het eerste onderzoek wordt de weg nauwelijks 

beschreven, maar wordt wel melding gemaakt van twee flankerende greppels en lijkt 

de weg op basis van de profielfoto van vergelijkbare omvang te zijn geweest (Figuur 

8.13). Bij het onderzoek op het aardgastransportleidingtracé is vrijwel exact dezelfde 

locatie onderzocht, maar is de weg uitvoeriger beschreven. Het betreft hier een ca. 6 

m brede grindrijke strook, afgedekt met colluvium die direct op het oude oppervlak 

is aangelegd (A/E-horizont). De greppels aan weerszijde van de weg waren nog goed 

geconserveerd en ca. 0,5 m diep en 2 m breed. Tussen het grind werd een kapfibula 

gevonden die dateert uit de eerste helft van de 1e eeuw n.Chr. Een datering die 

exact overeenkomt met de datering van de houten brug aan de andere kant van het 

Hoogveld.

8.4 Gedraaid aardewerk

J. de Bruin

8.4.1 Inleiding

Op de opgraving in Sittard zijn in totaal 1600 fragmenten aardewerk (Bijlage 4) uit 

de Romeinse tijd gevonden. De fragmenten zijn voornamelijk (1392 fragmenten, 

87%) afkomstig van een Romeinse waterput (S108). Daarnaast bevatte een kuil 

100  Weiβ-König & Loonen 2012, 138-139; Janssens 2016, 53-56.

Figuur 8.13 
Het grindpakket van de Romeinse weg in 
het profiel van werkput 93 ten tijde van het 
onderzoek in het kader van de watertrans-
portleiding Susteren-Sweikhuizen (Weiβ-
König & Loonen 2012, 138: Fig 8.5).
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(S109) die naast deze waterput is gelegen nog een redelijke hoeveelheid aardewerk 

(102 fragmenten, 6%). Het overige deel (106 fragmenten, 7%) is afkomstig van 

18 grondsporen waaronder vier kuilen, tien paalkuilen, meerdere greppels en een 

potstal (S122). De potstal (29 fragmenten) en de middenstaander (13 fragmenten) 

van structuur 1 (S223) waren de enige sporen die meer dan tien fragmenten hebben 

opgeleverd. In de overige sporen werden één tot vijf fragmenten aangetroffen. Het 

aardewerk is redelijk geconserveerd. 

Bij de determinatie is het materiaal opgedeeld in een aantal groepen: terra sigillata, 

terra nigra, gebronsde waar, kurkurnaardewerk, geverfd aardewerk, gladwandig 

aardewerk, ruwwandig aardewerk, amforen, mortaria, dolia en handgevormd 

aardewerk. In onderstaande tabel zijn de verschillende aardewerkgroepen met het 

aantal scherven opgesomd. Passende scherven zijn als één exemplaar geteld (Tabel 

8.3). 

Aardewerkcategorie N

Terra sigillata 11

Terra nigra 3

Gebronsd aardewerk 8

Kurkurn 2

Geverfd aardewerk 155

Gladwandig aardewerk 560

Ruwwandig aardewerk 657

Amforen 76

Mortaria 39

Dolia 88

Handgevormd aardewerk 1

Totaal 1600

8.4.2 Terra sigillata

In totaal zijn 11 terra sigillata-scherven verzameld. Acht fragmenten zijn afkomstig 

uit Zuid-Gallië, 2 fragmenten uit Oost-Gallische ateliers en van één fragment kon het 

baksel niet nader vastgesteld worden. Twee fragmenten (in Zuidgallisch baksel) zijn 

afkomstig van het bord type Dragendorff101 18/31, met een datering tussen 75 en 125, 

terwijl 2 andere fragmenten, in Oostgallisch baksel, afkomstig zijn van een beker type 

Dragendorff 30R. De beker is met een radstempel versierd en dateert in de tweede 

en derde eeuw. Er zijn geen stempels aangetroffen en fragmenten van reliëfversierde 

kommen ontbreken eveneens. 

8.4.3 Kurkurn

Er zijn 2 fragmenten kurkurnaardewerk gevonden. Beide scherven kunnen niet nader 

gedetermineerd worden. 

8.4.4 Terra nigra

Binnen het Sittardse vondstcomplex zijn slechts drie terra nigrascherven voorhanden. 

Ze konden niet aan een type worden toegewezen. 

101  Dragendorff 1895.

Tabel 8.3 
Overzicht van de aantallen scherven per 
aardewerkcategorie.
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8.4.5 Gebronsd aardewerk

Acht fragmenten gebronsd aardewerk zijn gevonden bij de opgraving in Sittard. Twee 

scherven zijn afkomstig van het bekertype Stuart102 301, met een datering tussen 50 en 

150. 

8.4.6 Geverfd aardewerk

Er zijn 155 fragmenten geverfd aardewerk gevonden. Dit aardewerk wordt traditioneel 

opgedeeld in een aantal technieken. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 

bakselindeling van Brunsting die drie verschillende technieken onderscheid: techniek 

A (witte kern – oranje verflaag), B (witte kern – donkere verflaag) en C (rode kern – 

doffe donkere deklaag).103 Techniek A dateert voornamelijk uit de eerste eeuw maar 

verdwijnt langzaam in de tweede eeuw. Techniek B komt voornamelijk eind eerste 

eeuw voor maar loopt door tot in de tweede eeuw en techniek C dateert met name op 

het eind van de tweede en begin derde eeuw voor.

Als naar de verhouding van de verschillende bakseltechnieken gekeken wordt (Tabel 

8.4), valt op dat techniek B het beste vertegenwoordigd is. De kleine hoeveelheid 

fragmenten in techniek C duidt mogelijk op een einddatering van de vindplaats in de 

tweede helft van de tweede eeuw of mogelijk begin derde eeuw. 

Vijftien fragmenten zijn afkomstig van bekers van het type Stuart 2 in techniek B. Deze 

bekers komen voor vanaf het eind van de eerste eeuw tot en met het derde kwart van 

de tweede eeuw. Vier fragmenten, eveneens uitgevoerd in techniek B, zijn afkomstig 

van het bekertype Stuart 4, met een datering vanaf 120 tot het eind van de tweede 

eeuw. Zeker 1 van deze bekers is versierd met barbotine. Tenslotte is er nog 1 fragment 

in techniek C gevonden, dat kan worden toegewezen aan het bekertype Stuart 5. 

Dergelijke bekers dateren vanaf 120 tot na het midden van de derde eeuw.

Baksel Aantal

Techniek a 6

Techniek b 145

Techniek c 4

8.4.7 Gladwandig aardewerk

Van de 560 scherven konden 8 fragmenten nader gedetermineerd worden. Het 

overige deel was niet onderscheidend genoeg om een nadere determinatie te geven, 

met name waar het gaat om de verschillende wandfragmenten. De gedetermineerde 

fragmenten betreffen kruiken van het type Stuart 110a (1 fragment, datering 90-170) 

en Stuart 110b (3 fragmenten, datering 130-200). Daarnaast is een fragment van een 

kruikamfoor van het type Stuart 132a gevonden, met een datering tussen 70 en 105 

en drie fragmenten van zogenaamde honingpotten van het type Stuart 146, met een 

datering in de gehele Romeinse tijd. 

8.4.8 Ruwwandig aardewerk

In Sittard zijn 657 fragmenten ruwwandig aardewerk aangetroffen. Hiervan waren er 

58 te determineren (Tabel 8.5), het overige deel bleek niet onderscheidend genoeg te 

zijn. Het merendeel van de vormen is in de tweede eeuw te plaatsen, hoewel enkele 

102  Stuart 1977.
103  Brunsting 1937, 70-72.

Tabel 8.4 
Verhouding van de verschillende baksels 
binnen het geverfde aardewerk.
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stukken al in de late eerste eeuw voorkomen. Vormen die vanaf het eind van de 2e 

eeuw dateren ontbreken in het ruwwandige aardewerkspectrum. De einddatering voor 

deze aardewerkgroep kan dus vóór 200 gesteld worden. 

Type Datering N

Brunsting 4b 75-225 6

Stuart 201a 0-300 4

Stuart 201b 100-300 5

Stuart 201c 100-400 2

Stuart 215 70-150 1

Stuart 218 70-200 3

Niederbieber* 89 140-250 12

Niederbieber 97 100-250 1

Niederbieber 104 100-250 15

Niederbieber 120a 40-250 9

8.4.9 Amforen

Op de vindplaats zijn 76 fragmenten van amforen gevonden. De meeste scherven 

zijn uitgevoerd in het kenmerkende baksel van de Zuid-Spaanse olijfolieamforen 

(66 fragmenten). Twee randfragmenten van deze olijfolieamforen konden worden 

gedetermineerd; ze zijn afkomstig van Dressel104 20 amforen. Een andere randscherf 

is afkomstig van de amfoor Haalebos 8052, met een datering vanaf 125 tot het 

midden van de 3e eeuw.105 Vier wandfragmenten zijn vermoedelijk afkomstig van 

een Zuid-Franse Gauloise wijnamfoor. De herkomst van de overige scherven kon niet 

vastgesteld worden. 

8.4.10 Mortaria

Er zijn 39 fragmenten van mortaria gevonden. Zeven fragmenten zijn afkomstig van 

wrijfschalen met een horizontale rand van het type Stuart 149, die gedurende de 

gehele Romeinse tijd zijn vervaardigd. Zes andere fragmenten zijn afkomstig van een 

wrijfschaal met een verticale rand van het type Brunsting 37. Dergelijke wrijfschalen 

dateren vanaf 150 tot in de derde eeuw. Op de rand van een wrijfschaal van het type 

Stuart 149 is een tweeregelig stempel aangetroffen (Figuur 8.14: vnr. 151). Door 

beschadigingen is het stempel niet goed te lezen en daardoor is onduidelijk welke 

producent het hier betreft. 

104  Dressel 1879.
105  Haalebos 1990.

Tabel 8.5 
Het aantal scherven ruwwandig aardewerk 
per type.

*  Oelmann 1914. 

Figuur 8.14 
Randfragment van een wrijfschaal met stem-
pel.
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8.4.11 Dolia

Op de nederzetting Sittard worden de dolia vertegenwoordigd door 88 fragmenten. 

Zes scherven zijn afkomstig van het doliumtype Stuart 147, met een datering in de 

gehele Romeinse periode. 

8.4.12 Datering en Conclusie

Het aardewerk uit Sittard kan gedateerd worden vanaf de periode rond 100 tot 

ongeveer 200, mogelijk iets vroeger. Met name het aardewerk uit de waterput is 

informatief aangezien het merendeel hieruit afkomstig is. Het betreffen voornamelijk 

fragmenten van bekers, kommen, kookpotten en mortaria (wrijfschalen) en in 

mindere mate amphora, borden, deksels, dolia, honingpotten en kruiken. Het omvat 

verschillende materiaalsoorten zoals terra sigillata, terra nigra, geverfde waar en glad- 

en ruwwandig aardewerk. Dit assemblage lijkt dus een fraaie representatie te zijn 

van de benodigdheden binnen een huishouden. Uit de overige sporen is slechts een 

klein deel van het assemblage aanwezige maar voorgenoemde vormen zijn echter wel 

binnen dit bescheiden spectrum vertegenwoordigd. Het gedraaide aardewerk is deels 

aangevoerd. Het gaat om importen uit Spanje, Duitsland en België. Daarnaast kan een 

flink deel ook regionaal vervaardigd zijn. 

8.5 Handgevormd aardewerk

P. van de Geer

8.5.1 Inleiding

De bij de methodiek genoemde grote complexen van meer dan honderd stuks 

aardewerk, benodigd voor een scherpe datering van het handgevormd aardewerk, 

zijn niet binnen het Romeinse complex aanwezig, daarom is het aardewerk als geheel 

beschreven, met de aanname dat het één complex betreft.106 Het aardewerkcom-

plex wordt eerst in zijn algemeenheid besproken, waarna wordt ingegaan op enkele 

diagnostische kenmerken van individuele scherven.

8.5.2 Beschrijving

Na aftrek van 15 stuks gruis en 8 stukken verbrande leem, kwamen 64 fragmenten 

in aanmerking voor verdere analyse (zie Bijlage 2). Uit zes verschillende structuren is 

handgevormd aardewerk aangetroffen, maar nergens meer dan 4 stuks per structuur. 

De rest van het aardewerk is afkomstig uit de overige ‘losse’ sporen. 

Het aardewerk van vindplaats 2 is hoofdzakelijk gemagerd met steengruis (45%) en 

potgruis (41%; Tabel 8.6). In enkele gevallen bestaat de minerale magering uit zeer 

grote stukken kwarts tot ca. 1 cm, bijvoorbeeld in het geval van vondstnummer 248.1. 

Een combinatie van beide verschralingmaterialen komt ook voor (9%). Organisch of 

met zand gemagerd materiaal komt slechts bij drie individuen voor. Opvallend is het 

ontbreken van aardewerk dat aan de buitenzijde is besmeten. Bijna al het aardewerk 

(90%) is ruw afgewerkt, de rest glad of gepolijst. In enkele gevallen kon de afwerking 

niet worden vastgesteld omdat de scherven te zeer verweerd waren, onder meer door 

secundaire verbranding. 

106  Voor een beschrijving van de methodiek van de analyse van het handgevormd aardewerk 
wordt verwezen naar § 7.3.1.
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Versiering komt nauwelijks voor: één van de met steengruis gemagerde randen 

was versierd met nagelindrukken boven op de rand (vnr. 338-1). Eén van de 

wandfragmenten, gemagerd met steen- en potgruis, vertoont een afdruk van wat 

waarschijnlijk een stafband is geweest (vnr. 125-1). De stafband zelf is verdwenen en 

er is alleen een gereduceerd gebakken zone over op een verder oxiderend gebakken 

scherf. Eén van de twee met organisch materiaal gemagerde scherven was versierd 

met samengestelde groeven (vnr. 358-1).

Slechts in één geval kon de potvorm worden vastgesteld. Het randfragment met 

vondstnummer 203-1 is vermoedelijk afkomstig van een licht gesloten schaal of bolle 

kom, van het vormtype 21 of 22107. Eerstgenoemde vormtype komt in Limburg vooral 

in de midden-ijzertijd bijzonder veel voor.

spoor alle

totaal aantal gruis 15

totaal aantal scherven 64

  N %

magering  

steengruis 29 45

potgruis 26 41

steen- en potgruis 6 9

organisch 2 3

zand 1 2

 

potdelen  

rand 7 11

wand 52 81

bodem 5 8

 

afwerking buitenzijde  

glad/gepolijst 5 10

ruw 47 90

onduidelijk 12 -

 

frequentie randversiering  

versierd 1 14

onversierd 6 86

 

frequentie wandversiering  

versierd 2 4

onversierd 50 100

8.5.3 Datering en conclusie

Het complex handgevormd aardewerk van vindplaats 2 is eigenlijk te klein om een 

gefundeerde uitspraak over de datering ervan te doen. Het is ook maar de vraag of het 

handgevormd aardewerk, afkomstig van een hoofdzakelijk Romeinse vindplaats, als 

één complex mag worden gezien. Het hoge percentage steengruis zou in het grootste 

deel van Zuid-Nederland op een datering in de bronstijd of vroege ijzertijd kunnen 

duiden, maar juist in Limburg is het gebruik van dit materiaal weinig geschikt voor het 

bepalen van een datering.108 Het hiervoor genoemde vormtype 21 zou op een datering 

in de midden-ijzertijd kunnen duiden, maar de volledige afwezigheid van besmeten 

aardewerk wijst daar juist niet op. Dat vrijwel al het aardewerk een ruwwandige 

107  Van den Broeke 2012.
108  Van den Broeke 2012, 128-129.

Tabel 8.6 
Belangrijkste kenmerken van het hand-
gevormd aardewerk van vindplaats 2.
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afwerking kent wijst op een datering in de late-ijzertijd.109 Ook de twee fragmenten 

met een organische magering passen in deze periode. In combinatie met de versiering 

van samengestelde groeven hebben we zelfs te maken met een combinatie die 

kenmerkend is voor deze periode. Het voorgaande in ogenschouw nemend lijkt het 

er nog het meest op dat op vindplaats 2 een beperkte hoeveelheid nederzettingsafval 

aanwezig is, vermoedelijk afkomstig van de vroegste bewoning die lijkt aan te vangen 

rond de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse tijd.

8.6 Bouwkeramiek

J. de Bruin

In Sittard zijn 63 fragmenten baksteen uit de Romeinse tijd aangetroffen (bijlage 5). 

Het merendeel, voornamelijk afkomstig uit de waterput, bestaat uit kleine brokken, 

waardoor slechts 9 fragmenten aan een vorm zijn toe te schrijven. Het gaat om 7 

fragmenten van een tegula en twee delen van een tubulus. Er zijn op het materiaal 

geen stempels aangetroffen. 

8.7 Steen

S. Knippenberg

8.7.1 Inleiding

De Romeinse vindplaats 2 leverde met 367 stenen items het meeste steenmateriaal op 

(bijlage 6). Het meeste materiaal is in Romeinse grondsporen aangetroffen. Een groot 

deel komt echter uit ongedateerde sporen. Deze zijn vermoedelijk voor het merendeel 

ook Romeins te dateren. Eén steen is in een prehistorisch spoor aangetroffen.

8.7.2 Grondstoffen

De variatie aan steensoorten binnen het Romeinse complex vertoont in grote 

lijnen overeenkomsten met die van de late prehistorie. Ook binnen het Romeinse 

complex domineren rolstenen, die met Maasgrinden geassocieerd kunnen worden, 

zoals zandsteen, kwartsiet, en kwartsitische zandsteen, naast minder voorkomende 

gesteentes zoals kwarts en vuursteen. Een nauwkeurige vergelijking laat zien dat de 

onderlinge verhoudingen binnen beide complexen verschillend is: zandsteen, en tot 

op zekere hoogte kwartsiet, komt naar verhouding meer voor, terwijl kwarts juist veel 

minder is verzameld.

Naast deze met Maasgrinden geassocieerde rolstenen kent het Romeinse complex 

enkele steensoorten die een andere herkomst hebben. De eerste betreft tefriet of 

vesiculaire lava. Dit vulkanische uitvloeiingsgesteente werd sinds het neolithicum 

in de Duitse Eifel nabij Mayen gewonnen als grondstof voor maalstenen.110 Vanaf 

de late bronstijd wordt het via uitwisseling ook in ons land verspreid en met name 

vanaf de ijzertijd en daaropvolgende Romeinse tijd en Middeleeuwen vormt het een 

veelgebruikt gesteente voor maalgereedschap.111

Het andere gesteente betreft een grauwacke. Dit is een specifieke zandsteen, waarbij 

de zandkorrels niet uitsluitend uit kwarts maar ook uit andere mineralen bestaan. 

109  Van den Broeke 2012, 104-105.
110  Kars 1983a.
111  Van Heeringen 1985; van den Broeke 1987; Hiddink & Boreel 2005a, b; Kars 2000, 2001; Knip-

penberg 2008.
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Deze zijn ingebed in een fijne (klei) matrix. Het hier aangetroffen grauwacke verschilt 

van de verschillende sedimentaire gesteentevariëteiten, die in de archeologische 

literatuur aangaande de Romeinse periode vaak onder grauwacke gerubriceerd 

worden.112 Daar wordt grauwacke vaak gebruikt als verzamelnaam voor een groep 

fijne sedimentaire gesteentes al dan niet (licht) metamorf van karakter, die uit de Eifel 

afkomstig zijn, gedurende de Romeinse tijd via de Rijn in Nederland zijn aangevoerd 

en als bouwmateriaal zijn gebruikt. Het hier aangetroffen materiaal is echter grover en 

ontbeert een metamorf karakter. Daarnaast onderscheiden de aangetroffen grauwacke 

stukken zich van het rolsteenmateriaal door een hoekiger vorm met een minder 

mechanisch verweerde buitenkant. Dit doet vermoeden dat het materiaal weliswaar 

van secundaire voorkomens afkomstig is, maar dat deze vlakbij primaire ontsluitingen 

van dergelijke gesteentes heeft gelegen, en niet aan riviertransport onderhevig is 

geweest. Gezien verschillen met de Duitse “grauwacke” gesteentes en de locatie van 

de vindplaats ligt een herkomst in zuidelijker streken meer voor de hand. Grauwackes 

komen ook in zuid-België voor in afzettingen die in het stroomgebied van de Maas 

liggen.113 Het aangeven van een precies brongebied is zonder een goede vergelijking 

met brongesteentes en het doen van petrologisch onderzoek niet mogelijk. 

8.7.3 Het materiaal

Binnen het Romeinse natuursteencomplex kan er een onderscheid gemaakt worden 

tussen drie groepen: (1) de werktuigen en fragmenten daarvan, (2) de thermisch 

gemodificeerde en veelal gebroken stenen en (3) het overige veelal ongemodificeerde 

materiaal. De eerste groep is relatief klein in aantal. Daarbinnen zijn verschillende 

typen werktuigen herkend. Het gaat om maalstenen, klopstenen en verschillend slijp-

gereedschap (Tabel 8.7). Daarbij kan tevens ook een onderscheid gemaakt worden 

tussen enerzijds werktuigen die eerst een bewerkingsproces hebben ondergaan 

voordat ze gebruikt zijn en anderzijds de ad-hoc gebruikte rolstenen. Kort zullen eerst 

de werktuigtypen besproken worden, waarna de twee andere groepen aan bod komen.
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Klopsteen - - - - - - 1 1 - - 2

Klopsteenfragment - - - - 2 - - - - - 2

Maalsteenschijffragment - - - - - - - - 1 - 1

Maalsteenfragment - - - - 1 - - - 1 - 2

Slijpblok/wetsteen - - - - 1 - - - - - 1

Slijpsteenfragment - - - - - - - 3 - - 3

Bouwsteen - - - - 1 - - - - - 1

Haardsteen - - - - 1 - - - - - 1

Rolsteen 16 3 3 1 8 - 6 30 - 2 69

Rolsteenfragment 9 11 - 106 1 31 67 - - 225

Natuurlijke hoekige 
steen - - 1 - 2 - - - - 1 4

Steenfragment - - - - 19 - - 1 - - 20

Brok - - - - 15 - 1 10 9 - 35

Totaal 25 3 15 1 156 1 39 112 11 3 366

112  Zie Melkert 2013 voor een bespreking. Volgens geologische definities gaat het bij veel van 
deze gesteentes niet om echte grauwackes, maar om siltstenen, fyllieten, leistenen en meta-
zandstenen. Daar ze echter eenzelfde herkomst hebben en binnen een serie verwante afzet-
tingen voorkomen, worden ze toch bij elkaar gegroepeerd. 

113  Béthune 1961.

Tabel 8.7 
Vindplaats 2. Materiaal uit Romeinse sporen. 
Aantal stenen items opgedeeld naar type en 
steensoort.
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8.7.4 Maalstenen

Het aantal aangetroffen maalstenen is zeer gering en daarbij is het materiaal zonder 

uitzondering ook nog eens fragmentarisch van aard. Maalstenen zijn binnen vindplaats 

2 op een zandstenen fragment na uitsluitend geassocieerd met tefriet. Zoals vaak 

het geval is bij dit poreuze gesteente is de conservering van dit werktuigtype slecht 

te noemen. Processen in de bodem hebben ervoor gezorgd dat de buitenkant 

van de tefriet sterk is aangetast, waardoor het niet meer mogelijk is om gebruikte 

maalvlakken en eventuele bewerkingssporen adequaat te kunnen bestuderen. 

Daarnaast zijn veel fragmenten (N=5) uiteengevallen in tientallen kleine brokken. 

Waar dit niet het geval is en een groter fragment (N=2) is overgeleverd, kan ondanks 

de verweerde buitenkant gesteld worden dat deze fragmenten afkomstig zijn van 

maalsteenschijven, die waarschijnlijk onderdeel hebben uitgemaakt van handmolens. 

Dit betreft een type maalgereedschap bestaande uit twee ten opzichte van elkaar 

roterende schijven, die handmatig werd aangedreven. Het is een type maalsteen dat 

zijn intrede doet in Nederland met de komst van de Romeinen.114 Over de omvang van 

de schijven valt op basis van de aangetroffen fragmenten niets te zeggen. Ook bleek 

het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen loper- (de bovenliggende schijf 

die gedraaid werd) en liggerschijf (de onderliggende schijf die op een ondergrond 

rustte). 

Het enige item dat niet met tefriet geassocieerd kan worden betreft een klein 

fragment van een zandstenen maalsteen. Het gaat om een stuk met een duidelijk plat 

door gebruik afgesleten maalvlak. Het maalvlak bezit ook diepere putjes, iets wat vaak 

wordt aangetroffen op maalvlakken van zandsteen, maar ook bijvoorbeeld graniet. 

Deze putjes zijn de restant van het opkloppen of bouchaderen van het maalvlak om het 

oppervlak (opnieuw) te verruwen. Tefriet bezit dit soort sporen niet aangezien door 

de natuurlijke aanwezigheid van holtes de steen tijdens het gebruik ruw blijft. Over de 

vorm en omvang van het zandstenen maalwerktuig kan door de geringe grootte van 

het fragment verder niets nader gespecificeerd worden. 

8.7.5 Slijpgereedschap

Slechts vijf stenen kunnen als slijpgereedschap bestempeld worden. In alle gevallen 

gaat het om fragmenten. In vier gevallen hebben rolstenen als uitgangsmateri-

aal gefungeerd. Bij het vijfde exemplaar kan dat niet goed bepaald worden. Het 

betreft een zandstenen fragment van een groter slijpwerktuig, dat is hergebruikt als 

wetsteen (Figuur 8.15). In zijn huidige vorm is het een vrij platte rechthoekige steen 

met rechthoekige doorsnede met maten van 8,4 x 4,3 x 1,8 cm. Zowel de twee platte 

vlakken als een van de zijkanten is als slijpvlak benut en zijn door gebruik duidelijk 

afgesleten. Een van de platte vlakken bezit ook nog restanten van slijpgroeven, een 

eigenschap die vaak op grotere slijpstenen of -blokken wordt aangetroffen.115 

Een platte driehoekige rolsteen van kwartsiet met afmetingen van 9,4 x 5,8 x 2,1 cm 

bezit naast een platte als slijpvlak gebruikte zijde ook twee hoekpunten die als klopvlak 

zijn benut. Deze laatste sporen zijn zeer subtiel en sterk gelokaliseerd. De overige 

drie als slijpsteen geclassificeerde stukken betreffen fragmenten van kwartsiet (N=2) 

en zandsteen (N=1) met afgesleten vlakken, die duiden op gebruik als slijpsteen. De 

fragmentatie bemoeilijkt echter een nadere duiding van het type slijpgereedschap.

114  Harsema 1979; van de Broeke 1987.
115  Zie bijv. Kars 1983b
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8.7.6 Klopstenen

Er zijn vier stenen als klopsteen geïdentificeerd, twee complete exemplaren en twee 

fragmenten. Bij allen hebben rolstenen als uitgangsmateriaal gediend. Een van de 

complete exemplaren betreft een zeer grote rolsteen van zandsteen met een omvang 

van 17,5 x 15,2 x 9,9 cm en een gewicht van 2,5 kg. Het bezit op een van de zijdes over 

een langere zone klopsporen. De aanzienlijke omvang maakt het een weinig handzame 

klopsteen. Het ligt dan ook voor de hand dat hij voor grover klopwerk is gebruikt, 

hetgeen bijvoorbeeld fragmentatie van kleinere stenen zou kunnen zijn geweest. Ook 

de andere klopsteen (v.260.2) is relatief groot met afmetingen van 12,5 x 5,2 x 4,5 cm. 

Het gaat om een langwerpige rolsteen van kwartsiet met kwartsaders met slechts 

één locatie gebruikt als klopvlak. Deze ligt centraal op een van de zijkanten. Ook dit 

exemplaar lijkt benut om hard materiaal te fragmenteren. Bij de twee resterende 

klopstenen gaat het om kleine fragmenten zandsteen en kwartsitische zandsteen, die 

een nadere beschrijving over vorm en locatie van de sporen niet toelaten. 

Figuur 8.15 
Als wetsteen hergebruikt slijpsteenfragment 
van zandsteen (V186).
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8.7.7 Thermisch gemodificeerd materiaal

Net als bij het laatprehistorische complex bestaat het Romeinse natuursteen voor 

een groot deel uit door verbranding dan wel verhitting gefragmenteerde rolstenen. 

Van alle rolsteenfragmenten bezit meer dan 90% sporen van thermische modificatie. 

Ook binnen het Romeinse complex zijn in hoofdzaak zandsteen, kwartsiet en 

kwartsitische zandsteen met dit gebruik geassocieerd. Ook deze stenen zullen als 

kook- of haardsteen hebben gefungeerd, waarbij ook in het Romeinse complex de 

gemiddelde kleine omvang een interpretatie van kooksteen waarschijnlijker maakt 

dan haardsteen. Toch zit er sporadisch ook materiaal tussen waarbij een gebruik 

als haardsteen meer voor de hand ligt. Dit geldt meer specifiek voor een complete 

rolsteen met een duidelijke differentiatie in mate van verhitting, suggererend dat één 

zijde aan verhitting bloot heeft gestaan terwijl dat voor de andere zijde niet geval is. 

Beschouwen we complete rolstenen nader dan bezit in die groep bijna geen enkele 

steen sporen van verhitting. Dit duidt erop dat in veel gevallen de verbranding dan wel 

verhitting de oorzaak is geweest van de fragmentatie. 

8.7.8 Overig materiaal

Het resterende materiaal bestaat enerzijds uit ongemodificeerde rolstenen zonder 

sporen van bewerking, gebruik, verbranding dan wel verhitting. Anderzijds omvat het 

een aantal hoekige grauwacke blokken en fragmenten daarvan. Voor de laatste groep 

ligt een gebruik als bouwsteen of funderingsmateriaal voor de hand. Ook onder de 

complete onverbrande dan wel verhitte rolstenen zitten enkele omvangrijke stenen 

die mogelijk dit doel hebben gediend. Hoe we dit gebruik van bouw- of funderingsma-

teriaal precies moeten zien blijft moeilijk aan te geven. Er zijn binnen het opgegraven 

areaal geen stenen funderingen in-situ aangetroffen en daarnaast gaat het in volume 

om een geringe hoeveelheid. Het is mogelijk dat buiten de opgegraven delen wel 

gebouwen met stenen funderingen hebben gestaan. Een andere mogelijkheid is dat 

het materiaal als een soort funderingslaag onderaan de wanden van de huizen is 

aangebracht, om zo snelle verwering van deze wanden door het opkruipen van vocht 

tegen te gaan. Een dergelijke laag hoeft niet te zijn ingegraven en zal bij het opnemen 

van het oude loopoppervlak in de bouwvoor niet meer als zodanig zijn terug te vinden. 

De geringe hoeveelheid zou dan verklaard kunnen worden doordat het materiaal bij 

het in de bouwvoor geraken tijdens latere ploegactiviteiten selectief is verwijderd 

om het ploegen te vergemakkelijken. Een andere mogelijkheid is dat het materiaal 

gedurende of net na de Romeinse tijd op een andere locatie is hergebruikt. 

Voor het kleinere materiaal, waaronder enkele vuurstenen blijft het net als bij het 

complex uit de late prehistorie gissen waarom dit naar de vindplaats is gebracht. 

Het zou ook onderdeel kunnen hebben uitgemaakt van een soort opvulling van het 

bovengenoemde funderingsmateriaal. Van sommige Romeinse nederzettingen is 

bekend dat rolstenen van uiteenlopende omvang voor dergelijke doeleinden werden 

benut.116 Kuil S109 heeft veel van dit kleine materiaal opgeleverd. Dit is een spoor dat 

in de buurt ligt van twee sporen (S107 en S108) die rijk aan thermisch gemodificeerd 

materiaal zijn. 

Wel valt op dat het Romeinse complex naar verhouding minder kwarts bevat 

in vergelijking met dat van de late prehistorie. Dit sluit goed aan bij het feit 

dat kwartsmagering gedurende de Romeinse tijd geen rol speelde bij de lokale 

vervaardiging van het aardewerk. 

116  Zie van Enckevoort & Thijssen 2004 voor een voorbeeld uit Nijmegen en Knippenberg 2012 
voor een voorbeeld uit Naaldwijk.
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8.7.9 Context van het materiaal

Zoals al vermeld is het meeste steen in grondsporen aangetroffen. Binnen het 

opgegraven areaal springen twee sporen eruit die veel thermisch gemodificeerd 

materiaal hebben opgeleverd. Dit is kuil S107 en waterput S108. Vlakbij is ook kuil S109 

gedocumenteerd waaruit juist veel onverbrande veelal kleine rolstenen komen. Het feit 

dat zowel binnen een waterput als een nederzettingskuil veel thermisch gemodificeerd 

materiaal is aangetroffen suggereert dat de sporen zelf niet primair met het gebruik 

van kook- of haardstenen geassocieerd zijn, maar dat deze sporen eerder als locaties 

dienden waar de gebruikte stenen in werden afgedankt. Ze vertegenwoordigen het 

materiaal dat op het erf of binnen de huisplaats werd benut.

Een significant deel van de werktuigen is ook met nederzettingssporen te associëren. 

Een set van drie werktuigtypen waaronder twee maalstenen, een slijpsteen en een 

klopsteen is aangetroffen in de sporen van structuur 1. De reeds genoemde waterput 

S108 heeft naast het vele thermisch gemodificeerde materiaal ook twee slijpstenen 

opgeleverd. 

8.7.10 Beschouwing en conclusies

Het natuursteencomplex uit de Romeinse tijd is een relatief eenduidig complex dat 

tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met zijn laatprehistorische voorganger. Net 

als gedurende de late prehistorie heeft de Romeinse gemeenschap te Sittard – Dr. 

Nolenslaan lokale ontsluitingen van Maasgrinden bezocht voor het verzamelen van 

bruikbare rolstenen. Deze dienden met name voor het gebruik als kookstenen, maar 

werden sporadisch ook als klopsteen en slijpsteen gebruikt, en wellicht ook als funde-

ringsmateriaal benut. Bij de exploitatie heeft men voornamelijk zandsteen en kwartsiet 

verzameld en in mindere mate kwartsitische zandsteen. Omdat gangkwarts geen rol 

meer speelde als mageringsmateriaal voor lokaal vervaardigd aardewerk heeft men dit 

melkwitte gesteente nauwelijks naar de nederzetting meegenomen. 

Naast deze lokaal verzamelde rolstenen heeft men ook materialen van elders 

verkregen, het meeste waarschijnlijk via ruilhandel. Tefriet als maalsteen, maar ook 

grauwacke als bouwsteen of funderingsmateriaal. Met name de laatste steensoort is 

een nieuwe introductie gedurende de Romeinse tijd.

Het geheel overziend past het natuursteencomplex goed binnen een nederzettings-

context. Het voorkomen van maal- en slijpgereedschap alsmede het gebruik van kook- 

en haardstenen is een typische combinatie die men aantreft in Romeinse nederzet-

tingssites. Het (sporadisch) gebruik van bouwmateriaal past daar ook goed bij. 

8.8 Metaal

In totaal zijn 105 stuks metaal (alle van ijzer) gevonden. Het grootste deel hiervan is 

afkomstig uit Romeinse contexten. Ruim de helft (n=63) is afkomstig uit de Romeinse 

waterput (S108). Het betreft voornamelijk spijkers, waarbij in de waterput ook een 

aantal kleine nageltjes zijn gevonden die afkomstig zouden kunnen zijn van schoeisel. 

Verder werd hier ook een fragment van een mes (Figuur 8.16) aangetroffen in de nazak 

van de putvulling. Behalve het mes komen de vondsten allemaal uit de afvallaag en 

de kern van put. Een deel van de spijkers zou afkomstig kunnen zijn van hout van de 

bekisting van de put. Daarnaast komen nog eens 13 fragmenten uit andere sporen. 
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8.9 Glas

8.9.1 Romeins glas

J. de Bruin

Drie fragmenten glas kunnen in de Romeinse tijd gedateerd worden. Het gaat om een 

fragment van een meloenkraal van blauwe faience (V206), die vanaf het midden van 

de eerste eeuw gedateerd kan worden en twee fragmenten van glazen ribkommen 

(Figuur 8.17) van het type Isings 3 (V154 en V195).117 Dergelijke kommen dateren vanaf 

40 tot 125. 

8.9.2 La Tène-glas

P. van de Geer

In de bovenste vulling van een Romeinse waterput (S108) is één stukje gevonden 

van een zogenaamde glazen La Tène-armband of -armring (vnr. 184). Het fragment 

is 19 mm lang, 15 mm breed en maximaal 5 mm dik en is afkomstig van een blauwe 

5-ribbige armband. De buitenkant wordt gekenmerkt door een brede middenrib met 

aan weerszijden daarvan 2 smallere buitenribben. De onderzijde vertoont duidelijke 

gebruikssporen. Het oppervlak is mat en heeft een vuil uiterlijk. Ook bevat het enkele 

117  Isings 1957.

Figuur 8.17 
Fragment van een glazen ribkom (V195)

Figuur 8.16 
Röntgenopname van het mesfragment uit de 
waterput (vnr. 184).
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kleine verontreinigingen aan het oppervlak, die waarschijnlijk zijn ontstaan tijdens 

de productie. De 5-ribbige, onversierde armbanden behoren tot het type 7a in de 

typologie van Haevernick.118

La Tène glas komt in Nederland veelvuldig voor in het Nederrijnse gebied, met 

duidelijke concentraties in het Oostelijk Rivierengebied, het Kromme Rijngebied en 

langs het Limburgse stroomgebied van de Maas. In dat laatste gebied zijn de meeste 

vondsten bekend uit de omgeving van Maastricht en het gebied tussen Sittard en Echt. 

In Born is een vindplaats bekend waar meer dan 50 fragmenten zijn aangetroffen en 

in Susteren zijn enkele exemplaren gevonden in crematiegraven uit de late ijzertijd 

bij de aanleg van een watertransportleiding.119 Bij de aanleg van de parallel aan de 

Hasseltsebaan gelegen aardgastransportleiding werd een blauw fragmentje glas 

gevonden, vermoedelijk ook een restant van een vijfribbige armband.120 Ook op het 

Hoogveld en ter hoogte van de Nusterweg zijn volgens Archis armbandfragmenten 

aangetroffen (type en kleur onbekend).121 De in Sittard gevonden fragmenten zijn 

zeer typisch voor de regio. In het Limburgse Maasgebied is bijna drie kwart van de 

aangetroffen fragmenten afkomstig van 5-ribbige armbanden en is ongeveer 90% 

gemaakt van blauw glas.122 

Het glas wordt doorgaans gedateerd aan de hand van de beter ontwikkelde Centraal-

Europese chronologieën waar de meerribbige armringen als de vroegste varianten 

worden gezien (Tabel 8.8).123 Daar worden armbanden van het type 7a geplaatst in de 

periode vanaf La Tène C2 tot en met het begin van La Tène D (LT D) met mogelijk al 

een sporadisch voorkomen in La Tène C1 (LT C1).124 De laatste jaren zijn langzaamaan 

ook uit het Nederrijnse gebied steeds meer dateringen voorhanden. Zo kan het 

bestaan van dit type armband in LT C1 worden bevestigd door een goed gedateerde 

vondst van een armband van een gerelateerd type uit een crematiegraf te Itteren-

Emmaus.125 Roymans en Verniers achten dit type armband ook typisch voor de 

periode LT C, gebaseerd op meerdere 14C-dateringen uit Nederweert en het veelvuldig 

voorkomen in samenhang met fibulae van het Midden-La Tène schema.126 De afname 

in populariteit van het type 7a in het begin van LT D zou nog eens worden onderstreept 

door de volledige afwezigheid van armbanden van dit type op de, tussen 150-50 v.Chr. 

gedateerde, vindplaats Geldermalsen-Hondsgemet.

Het fragment kan derhalve gedateerd worden tussen 260-100 v.Chr. Het is daarom 

toch wel opmerkelijk dat het fragment afkomstig is van een Romeinse waterput uit 

het begin van de tweede eeuw n.Chr. Mogelijk gaat het om opspit van materiaal uit de 

prehistorische sporen onder de Romeinse nederzetting. Aangezien het glas afkomstig 

is uit de bovenste vulling van de waterput, die als afvalkuil lijkt te zijn gebruikt, is 

het echter aannemelijk dat het fragment in de Romeinse tijd van het oppervlak is 

opgeraapt, mogelijk enige tijd als unicum is bewaard, en later bij het afval in de 

waterput terecht is gekomen. 

La Tène A 450–380 BC 

La Tène B 380–250 BC 

La Tène C 250–150 BC 

La Tène D 150–1 BC 

118  Haevernick 1960.
119  Roymans & Verniers 2013, Table 2; Weiβ-König & Loonen 2012.
120  Rondags 2016, 129-130.
121  Zaaknummers 3190609100 en 3236836100.
122  Roymans & Verniers 2013, Figure 5-6.
123  Venclova 1990, 122-123; Roymans & Verniers 2013, 202.
124  Peddemors 1975, 106-108; Venclová 1990, 122-124.
125  Van de Geer 2011, 151.
126  Roymans & Verniers 2013, 202-204.

Tabel 8.8 
Periodisering La Tène conform Reinecke
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8.10 Macroresten

Y.F. van Amerongen

8.10.1 Materiaal, methoden en data-analyse

Een overzicht van de onderzochte vondsten met hun contextgegevens is in Tabel 8.9 

weergegeven. De macrorestenmonsters zijn afkomstig uit Romeinse paalkuilen en 

een Romeinse waterput. De macrobotanische analyse is uitgevoerd om meer te weten 

te komen over de geconsumeerde (cultuur)gewassen en de productie of invoer van 

voedsel, maar ook over hoe het landschap er uit heeft gezien ten tijde van het gebruik 

van de contexten. De gevolgde methode voor de analyse is dezelfde als beschreven in 

§7.6.1. Bij de macrorestenwaardering was al naar voren gekomen dat er te Sittard gerst 

(Hordeum vulgare) beschikbaar was als voedselgewas. Daarnaast zijn resten van hazel-

nootschalen (Corylus avellana) gevonden, alsmede akkeronkruiden en resten van kaf. 

Helaas was de hoeveelheid van de resten in veel van de monsters niet voldoende om 

een analyse te rechtvaardigen, maar de vaststelling van deze soorten gaf al wel inzicht 

in de aanwezige gewassen in meerdere structuren en sporen op deze locatie. 

 
Vondstnummer Spoor structuur Context Datering

148 143 7 paalkuil Romeins

149 108 waterput Romeins

173 171 10 paalkuil Romeins

307 216 paalkuil Romeins?

8.10.2 Productie en consumptie van gewassen

In de monsters daterend in de Romeinse tijd zijn de resten uitsluitend verkoold 

bewaard gebleven. Het spectrum aan cultuurgewassen in deze periode omvat 

meerrijige naakte gerst (Hordeum vulgare var. nudum127), haver en (spelt)tarwe 

(Triticum cf. spelta). Spelttarwe was bij de Romeinen een erg gewild cultuurgewas, 

terwijl naakte gerst uit deze periode eigenlijk nauwelijks bekend is. Van elk van deze 

gewassen zijn ook resten van kaf van alle stadia van de oogstverwerking aangetroffen, 

wat duidt op lokale verbouw van gewassen. De akkeronkruiden uit deze periode laten 

een vergelijkbaar beeld zien als dat van de prehistorie (Tabel 7.6 en Tabel 8.10). Aan het 

scala aan akkeronkruiden kan voor de Romeinse tijd zwaluwtong (Fallopia convolvulus) 

worden toegevoegd, net als perzikkruid (Persicaria maculosa). Zwaluwtong indiceert 

dat wintergraan verbouwd werd op droge gronden; perzikkruid geeft indicaties voor 

zomergewassen die hoog werden geoogst en op meer basische, stikstofrijkere gronden 

groeiden. 

Naast de zaden van granen zijn in elk van de Romeinse monsters ook verkoold kaf, 

verkoolde aarspillen en kafnaalden aanwezig. Het kaf dat wordt aangetroffen in 

monsters kan meer inzicht geven in de manier waarop graan is verwerkt na de oogst 

en voor dagelijkse consumptie. Het kaf is voornamelijk aangetroffen in paalkuilen van 

de verschillende Romeinse huisstructuren (1, 3, 7 en 9), wat duidt op lokale verwerking 

van het graan (voor consumptie). Het scheiden van het graan van de aar en het kaf, net 

als het verwijderen van grote onkruiden zijn relatief late stappen in de oogstverwerking 

(Figuur 8.18, stap 4-10), wat aangeeft dat het graan ofwel in aren is aangevoerd 

of lokaal werd verbouwd en opgeslagen, waarna het dagelijks werd verwerkt voor 

127  Met dank aan Corrie Bakels voor de determinatie.

Tabel 8.9 
Overzicht van de onderzochte vondst-
nummers met: vondstnummer, spoor, 
omschrijving van het spoor en (voor-
lopige) datering.
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consumptie. De oogst van de bedekte granen werd dus waarschijnlijk relatief 

opgeschoond opgeslagen in aren, niet in korrels (in het kaf) of schoven. Er zijn helaas 

geen opvallende verschillen tussen structuren (vnr. 148: structuur 7; vnr. 173: structuur 

10) waargenomen. Het dieet werd in ieder geval aangevuld met hazelnoten.

Taxa Nederlandse naam

Zomer/
wintergewas 
onkruid

Levens-
cyclus

Max. 
hoogte 
(cm) L T V P N Z

Bromus secalinus-type Dreps winter eenjarig 100 6 6 - 5 - 0

Fallopia convolvulus Zwaluwtong winter eenjarig 120 7 6 5 - 6 0

Persicaria maculosa Perzikkruid zomer eenjarig 100 6 6 5 7 7 0

8.10.3 Conclusie

In de Romeinse tijd bestond het spectrum aan granen in Sittard uit naakte gerst, 

(spelt)tarwe en haver. Naakte gerst is voor deze periode ongewoon, aangezien dit 

gewas na de prehistorie eigenlijk niet meer wordt gevonden. De verbouwde gewassen 

bestonden uit zowel zomer- als wintergraan dat groeide op zurige, droge gronden 

en werd hoog geoogst. Van alle graansoorten zijn naast de korrels ook kafresten uit 

late stadia van de oogstverwerking gevonden, wat aangeeft dat het graan ofwel in 

aren is aangevoerd of lokaal werd verbouwd en relatief opgeschoond (in aren, niet in 

schoven of losse korrel) werd opgeslagen voor verder gebruik. Naast granen is ook een 

schaalfragment van de hazelnoot gevonden, wat aangeeft dat ook in deze periode 

wilde planten werden gegeten. 

Figuur 8.18 
Stappen in de oogstverwerking van dorsen 
(1) tot het met de hand verwijderen van 
grote onkruidzaden (10). De aanwezigheid 
van aarspillen in het monster verraadt dat er 
ter plekke graan is verwerkt vanaf waarschi-
jnlijk stap 4 tot 10 (het fijne zeven om kleine 
onkruiden te verwijderen) (bron: Stevens 
2003, 63, Figuur 1).

Tabel 8.10 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewas-
sen op basis van de aangetroffen akkeronk-
ruiden (L=licht; T=temperatuur; V=vocht; 
P=pH; N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn 
ontleend aan Ellenberg et al. 1991 en repre-
senteren een voorkeur voor lokale abiotische 
omstandigheden: deze waarden variëren van 
0 tot maximaal 9.).
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8.11  Fasering en datering

Voor de datering van de vindplaatsen en de afzonderlijke structuren staan ons in 

deze een beperkt aantal middelen ter beschikking. Het betreft primair het gedraaid 

aardewerk en de radiometrische dateringen met behulp van 14C-onderzoek. Het 

handgevormd aardewerk, het natuursteen en de typochronologie van de huisplatte-

gronden hebben hier maar en beperkte waarde. 

De conclusie van de analyse van het gedraaid aardewerk uit Sittard is dat het 

gedateerd kan worden vanaf de periode rond 100 n.Chr. tot ongeveer 200 n.Chr., 

mogelijk al iets vroeger. Daarbij komt dat vrijwel al het handgevormd aardewerk 

een ruwwandige afwerking kent wat wijst op een datering in de late-ijzertijd. Ook 

de twee fragmenten met een organische magering passen in deze periode. Een deel 

van deze vondsten is mogelijk afkomstig van ijzertijdbewoning rond de Romeinse 

vindplaats, maar zou evengoed nog handgevormd aardewerk uit het vroegste begin 

van de Romeinse tijd kunnen zijn. Op basis van de aangetroffen plattegrond(en) van 

het overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren ligt het voor de hand dat de bewoning 

al in de vroeg-Romeinse tijd aanvangt. Het handgevormd aardewerk is dan afkomstig 

van de vroegste bewoning die aanvangt rond de overgang van de late ijzertijd naar de 

Romeinse tijd. Ook de in de nabijheid aangetroffen Romeinse weg dateert uit de eerste 

helft van de eerste eeuw n.Chr.

Enkele structuren konden ook worden gedateerd aan de hand van 14C-onderzoek 

(Tabel 8.11). Voor de selectie van geschikte macrobotanische resten voor 
14C-dateringen is gelet op de aanwezigheid van zaden en vruchten van eenjarige 

landplanten en, wanneer deze niet voorhanden waren, op houtskool van twijgjes/

takjes of van buitenste jaarringen. Deze typen materiaal zijn het meest geschikt 

voor 14C-analyse omdat ze een relatief korte groeiperiode representeren die zo dicht 

mogelijk aan de menselijke bewoning/actieve landschapsfase kan worden gekoppeld. 

Wat opvalt aan de resultaten is dat de verkregen dateringen allemaal iets vroeger 

uitvallen dan de datering die aan de hand van het gedraaid aardewerk werd verkregen. 

Twee van de huizen lijken namelijk in de tweede helft van de eerste helft v.Chr. of de 

eerste helft van de eerste eeuw n.Chr. gedateerd te mogen worden (structuur 3 en 7). 

De 14C-datering van structuur 10 (55 - 128 n.Chr.) sluit wat dat betreft beter aan bij de 

aardewerk datering. Voor structuur 9 bleek de 14C-datering uiteindelijk een mismatch 

te zijn. Structuur 1 kan op basis van beide 14C-dateringen in de midden-Romeinse tijd 

gedateerd worden.

Aan de hand van de combinatie van aardewerk- en 14C-dateringen kan nog een iets 

gedetailleerdere datering worden verkregen voor de individuele huisplattegron-

den, zoals in Tabel 8.2 is weergegeven. Er lijkt geen sprake van echt afzonderlijke 

te onderscheiden fases van bewoning, maar eerder van een continue aanwezigheid 

vanaf ca. het begin van de jaartelling tot en met de eerste helft van de tweede eeuw; 

een bewoningsduur van ca. anderhalve eeuw dus. Gedurende deze tijd zijn huizen 

afgebroken en andere huizen gebouwd. Dat blijkt niet alleen uit de verschillende 

dateringen, die hiervoor al zijn beschreven, maar bijvoorbeeld ook uit het feit dat een 

aantal huizen op de locatie van een oudere huisplaats zijn gebouwd (structuren 3 en 4; 

6 en 7). Daarnaast kunnen we dit ook aflezen aan de typologische ontwikkelingen van 

de huisplattegronden.
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Labcode Vnr Spoor Context 14C-materiaal 14C-jaren 
BP

Gecal. 2σ 
(95.4%)

Periode

GrM-14200 254 340 structuur 3 1x Cerealia 
spec.; 1x kaf; 1x 
spikelet fork

1990 ± 16 40 cal. BC - 
55 cal. AD

late ijzertijd/vroeg 
Romeinse Tijd

GrM-14205 173 171 structuur 10 1x Persicaria 
lapathifolia; 3x 
Rumex spec.

1918 ± 16 55 - 128 cal. 
AD

vroeg/midden-
Romeinse Tijd

GrM-14202 148 143 structuur 7 3x Persicaria 
lapathifolia; 1x 
chaff

1885 ± 16 40 cal. BC - 
60 cal. AD

late ijzertijd/vroeg 
Romeinse Tijd

GrM-16584 306 229 structuur 1 1x Persicaria 
hydropiper; 1x 
zaadinhoud; 1x 
knop

1910 ± 45 2 – 226 cal. 
AD

midden Romeinse 
Tijd

 GrM-15995 197 226 structuur 1 2x indet. 1925 ± 45 38 cal. BC – 
212 cal.AD

vroeg -midden 
Romeinse Tijd

 GrM-15112 296 475 structuur 9 1x Cerealia 
spec.; 2x twijgje; 
1x kaf

 3075 ± 30 1417 – 1261 
cal BC

Midden – late 
bronstijd

8.12 Conclusie, omvang, aard en ontwikkeling van het complex

In tegenstelling tot de prehistorische vindplaats betreft de Romeinse vindplaats 

wel de daadwerkelijke (kern van een) nederzetting. Er zijn verschillende huisplatte-

gronden aangetroffen, evenals een waterput. Het aardewerk omvat een breed scala 

aan vormen dat als typisch nederzettingsaardewerk geclassificeerd mag worden: 

wrijfschalen, dolia, amforen, etc. Daarnaast komt zowel keramisch bouwmateriaal 

voor en natuursteen dat als bouwsteen of funderingsmateriaal gebruikt kan zijn. Waar 

de werktuigen op de ijzertijd vindplaats ontbreken zijn uit de Romeinse tijd diverse 

werktuigen aanwezig, met name van natuursteen. Er komen maalstenen, klopstenen, 

wetstenen en slijpstenen voor. Behalve een grote hoeveelheid kookstenen is het 

aannemelijk dat nu ook haardstenen aanwezig zijn. 

De nederzetting had een agrarisch karakter. Bij de macrobotanische resten zijn 

naakte gerst, haver en spelttarwe aangetroffen. Dat deze gewassen hier niet alleen 

genuttigd werden, maar ook verbouwd, weten we doordat ook de resten van kaf 

van alle stadia van de oogstverwerking zijn aangetroffen. Aan de akkeronkruiden 

kan worden afgelezen dat in de Romeinse tijd wintergraan verbouwd werd en er 

tevens zomergewassen aanwezig waren die op meer basische, stikstofrijkere gronden 

groeiden. Mogelijk werd dit stikstof aangevoerd doordat op de akkers mest werd 

aanbracht. De vraag is of deze mest afkomstig was uit potstal(len). Het graan is in 

aren opgeslagen, waarna het dagelijks werd verwerkt voor consumptie. Sporen van 

spiekers, voor de opslag hiervan, zijn niet aangetroffen. Deze bevinden zich mogelijk 

buiten de opgravingsputten of het graan werd in huis opgeslagen op bijvoorbeeld een 

vliering.

Net als in de prehistorie werd ook gedurende de Romeinse tijd gebruik gemaakt van 

lokaal aanwezige grondstoffen en producten. Zeker in het begin van de Romeinse 

tijd zal nog gebruik gemaakt zijn van lokaal vervaardigd aardewerk. Niet lang hierna 

wordt een groot deel van het vaatwerk aangevoerd. Het gaat om importen uit 

Spanje, Duitsland en België, hoewel ook een flink deel regionaal vervaardigd zal zijn. 

Ook natuursteen wordt in deze periode van ver gehaald. Het betreft dan tefriet of 

vesiculaire lava die in de Duitse Eifel nabij Mayen gewonnen wordt als grondstof voor 

maalstenen. Daarnaast wordt grauwacke, een specifieke zandsteen, vermoedelijke uit 

zuid-België aangevoerd om te worden gebruikt als bouwmateriaal. Een deel van het 

natuursteen blijft lokaal gewonnen worden uit lokale ontsluitingen van Maasgrinden. 

Daar worden bruikbare rolstenen verzameld die dienden voor het gebruik van 

kookstenen, maar die ook als klopsteen of slijpsteen ingezet werden. 

Tabel 8.11 
Gekalibreerde resultaten van het 
14C-onderzoek met een uitkomst in de 
Romeinse tijd en later.
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Het nederzettingsterrein heeft in de noord-zuid richting een omvang van minimaal 

200 meter (Figuur 8.1). Hoe groot het complex is geweest in de andere richting kon 

niet worden vastgesteld. Een deel van de nederzetting bevindt zich dan ook zeker nog 

buiten het bereik van het huidige onderzoek. Echter binnen het tracé van de westelijk 

gelegen water- en gasleiding zijn nauwelijks sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. 
128Voor het deel dat binnen het plangebied valt kon aan de hand van het aardewerk 

en 14C-dateringen worden vastgesteld dat er in ieder geval sprake is geweest van min 

of meer continue aanwezigheid vanaf ongeveer het begin van de jaartelling tot en 

met de eerste helft van de tweede eeuw. De omvang van het complex en de duur van 

de aangetoonde aanwezigheid zijn te klein, respectievelijk te kort om afzonderlijke 

fases of bepaalde ontwikkelingen te onderscheiden. Alleen op het gebied van de 

huizenbouwtraditie is een ontwikkeling zichtbaar. Verschillende kenmerken van de 

aangetroffen huisplattegronden weerspiegelen de ontwikkelingen binnen het voor 

Zuid-Nederland kenmerkende Alphen-Ekeren huistype.

128  Weiβ-König & Loonen, 2012; Rondags 2016.
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Sporen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

9.1 Inleiding

Verspreid over het gehele onderzoeksgebied komen sporen voor uit de middeleeuwen 

en Nieuwe tijd. Er is geen sprake van een echte vindplaats zoals bijvoorbeeld een 

nederzettingsterrein. Het betreft louter los verspreide resten van verkavelingsgreppels 

en twee oude wegen en de daarmee samenhangende sporen. Deze sporen worden in 

dit hoofdstuk beschreven en ingepast op het historisch kaartmateriaal. 

Een deel van de sporen is toegewezen aan de middeleeuwen en/of Nieuwe tijd op 

basis van het aardewerk dat in de sporen is aangetroffen. Een groot deel van de 

sporen heeft echter geen vondstmateriaal opgeleverd. Deze sporen zijn, soms al in 

het veld, aan de betreffende periode toegewezen op basis van oversnijdingen of zijn 

achteraf gedateerd op basis van het historisch kaartmateriaal. Hiervoor zijn diverse 

oude kaarten geraadpleegd en is onder andere de eerste kadasterkaart (Minuutplan) 

gegeorefereerd, zodat de sporen over het oude kaartmateriaal konden worden gelegd. 

Er is gebruik gemaakt van de volgende kaarten:

- Tranchotkaart 1805, blad 63-64, (schaal 1:25.000).

- Kadasterkaart 1811-1832 (Minuutplan), Limbricht Sectie A blad 1 en 2, Sittard 

Sectie A blad 1.

- Topografische Militaire Kaart 1850, zwart-wit (schaal 1:50.000).

- Topografische Militaire Kaart 1850, Nettekeningen kleur (schaal 1:50.000)

- Kadasterkaart ca. 1900-1950 (Bonneblad, schaal 1:25.000).

- Topografische kaarten van het kadaster vanaf 1950-heden (schaal 1:25.000).

Bij het georefereren van de kadasterkaarten bleek al vrij snel dat de projectie van het 

plangebied op de Tranchotkaart van 1804 niet juist is zoals die bij het bureauonderzoek 

is weergegeven.129 Op basis van deze projectie werd verwacht dat twee wegen 

elkaar zouden kruizen ter hoogte van het plangebied. Het plangebied ligt echter 

enkele honderden meters meer naar het westen. Wanneer het plangebied hier 

wordt geprojecteerd klopt het beeld beter met het overige kaartmateriaal uit het 

bureauonderzoek en valt de op de Tranchotkaart (Figuur 4.7) aangeduide Varkensheide 

buiten het plangebied. Alleen de Millenerweg zou dan nog het plangebied doorkruizen. 

De noord-zuid georiënteerde weg die op de kaart staat afgebeeld komt ook op 

het Minuutplan voor en wordt daar Dreschen Weg genoemd. Deze weg leeft nu ten 

noorden van het plangebied waarschijnlijk nog voort als de doodlopende Trichterweg 

bij Nieuwstadt en bevindt zich ten zuidoosten van het plangebied (aan de andere kant 

van het spoor) waarschijnlijk onder de Rijksweg Noord. 

De op de Tranchotkaart uit 1804 aangegeven Chemin de Ruremonde staat op het 

Minuutplan afgebeeld als de Chemin de Nieuwstadt en heet tegenwoordig de 

Nusterweg. Het betreft dus niet de Rijksweg Noord, zoals door Paulussen wordt 

gesuggereerd. Deze weg werd pas rond 1845 aangelegd en komt dus ook niet voor op 

de Tranchotkaart en het Minuutplan.130 Pas op de Topografische Militaire Kaart (TMK) 

van 1850 is de weg voor het eerst op kaart afgebeeld.

129  Paulussen 2010, 28.
130  Vergelijk Paulussen 2010, 28.
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9.2 Sporen en structuren uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

9.2.1 Wegen

In het uiterste zuiden van vindplaats 2 is in put 23 en 24 een min of meer oost-west 

georiënteerde weg aangetroffen (S182; Figuur 9.1). Het gaat om een ca. 5 meter brede 

strook met bruine verkleuringen in de grond, waarvan een deel is te herkennen als 

karresporen. De sporen waren opgevuld met sterk zandige leem. Ze werden al in het 

colluvium zichtbaar en liepen door tot in de B-horizont. Er is geen vondstmateriaal 

geassocieerd met deze sporen. De ligging van de sporen komt echter overeen met 

de hierboven reeds genoemde Millenerweg. Op de gegeorefereerde topografische 

Militaire kaart (1850) vallen de sporen mooi samen met de weg (Figuur 9.2). De weg 

verbindt het kasteel Millen met het kasteel Limbricht en staat al afgebeeld op de 

Tranchotkaart van 1804. Het eerstgenoemde kasteel is het jongst en bestaat sinds 

de tweede helft van de 14e eeuw.131 Direct bewijs voor een dergelijke ouderdom van 

deze weg is echter niet voor handen. De weg blijft tot ver in de 20e eeuw in gebruik. 

Op de topografische kaart van 1979 is de weg binnen de locatie van het plangebied 

nog steeds afgebeeld als onverharde weg. Op de topografische kaart van 1989 is 

de weg verdwenen, waarschijnlijk met de aanleg van de Hasseltsebaan (N276). Ten 

oosten van het spoor is de weg nog steeds aanwezig tot aan het kasteel van Millen en 

ook bij Limbricht is nog een klein deel van de weg bewaard gebleven onder de naam 

Millenderweg.

Ongeveer 60 m ten zuidoosten van de hiervoor beschreven karresporen bevonden 

zich een aantal noordwest-zuidoost georiënteerde greppels (S207, S208 en S454). De 

sporen waren gelijk onder de bouwvoor zichtbaar en doorsnijden het colluvium. Ze zijn 

opgevuld met lichtbruine sterk zandige leem, vergelijkbaar met het materiaal van het 

colluvium. Spoor 454 had in het profiel nog een diepte van 42 cm vanaf de onderkant 

van de bouwvoor. De overige sporen waren minder diep. Uit S208 is een baksteenfrag-

ment verzameld (v175), uit S454 komt een fragment aardewerk. Wanneer de sporen 

worden geprojecteerd op de TMK van 1850 valt op dat zij parallel liggen aan een 

daarop aangegeven weg die aansluit op de Millenerweg (Figuur 9.2). De sporen liggen 

131  Janssen 1996.

Figuur 9.1 
Foto van de karresporen in put 23, richting 
Limbricht.
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Figuur 9.2 
Sporen van de Millenerweg op de 
Topografische Militaire Kaart 1850.
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net buiten de weg, aan weerszijde. Het lijkt aannemelijk dat het gaat om bermgreppels 

van deze weg. De weg komt op het Minuutplan van 1832 nog niet voor. Pas op de TMK 

uit ca. 1850 is de weg voor het eerst afgebeeld. Mogelijk hangt deze samen met een 

enigszins veranderde landinrichting n.a.v. de aanleg van de Rijksweg die op deze kaart 

voor het eerst staat afgebeeld. Als in de jaren 1980 de N276 wordt aangelegd verdwijnt 

de weg, net als de Millenerweg. Op het Hoogveld is op de Topografische kaart van 

1989 nog een doodlopend stukje van de weg afgebeeld dat met de aanleg van de wijk 

Hoogveld ook is verdwenen.

9.2.2 Verkaveling

Het grootste deel van de overige sporen uit de middeleeuwen of Nieuwe tijd valt 

samen met plekken waar op één of meerdere van de diverse historische kaarten 

grenzen staan aangegeven. Het gaat daarbij niet alleen om perceelsgrenzen maar ook 

om de gemeentegrens tussen Sittard en Limbricht. 

In het noorden van vindplaats 2 bevindt zich een aanzienlijk greppelcomplex (S106, 

S125, S206 en S574) dat in het vlak nog een breedte had van iets meer dan 6 meter, 

maar daarboven nog een stuk breder was. Het complex bestaat uit een serie greppels 

die steeds opnieuw zijn uitgegraven en daarbij ook langzaam zijn opgeschoven 

richting het noorden (Figuur 9.3). De greppels waren op het diepste punt 85 cm diep 

en opgevuld met een lichtbruine of lichtbruingrijze vulling van sterk zandige leem. De 

sporen waren door het colluvium heen gegraven. De greppels bevatten een redelijke 

hoeveelheid vondstmateriaal, uiteenlopend van aardewerk uit de Nieuwe tijd tot 

Romeins aardewerk. Het Romeins aardewerk moet als opspit van de hier gelegen 

Romeinse nederzetting worden beschouwd. Op de TMK 1850 is het best te zien 

(Figuur 9.2) dat de greppels samenvallen met de grens van de Varkensheide, tevens de 

gemeentegrens tussen Sittard en Limbricht. Tot zeker in 1950 blijft dit greppelsysteem 

als perceelsgrens fungeren. In latere topografische kaarten staat de plek nog wel 

aangeduid als gemeentegrens, maar is de perceelscheiding vervallen. Waarschijnlijk is 

de sloot dus in de jaren ’50 van de vorige eeuw gedempt. 

De hiervoor genoemde grens van de Varkensheide loopt door richting het noorden en 

draait vervolgens weer af richting het westen. Hier valt het greppelsysteem in put 43 

samen met de in paragraaf 7.2.3 besproken oude beekloop. Op het Bonneblad is te zien 

dat er hier tevens een duiker onder de Rijksweg afwatert op de Limbrichter beek via 

het greppelsysteem rond de Varkensheide.

In put 30 valt S276 precies gelijk met de gemeente- en tevens een perceelsgrens op 

het minuutplan van 1832. Het gaat om een noordwest-zuidoost georiënteerde greppel 

die deel uit lijkt te maken van hetzelfde verkavelingssysteem als het iets zuidelijker 

gelegen S280 dat hier haaks op georiënteerd is. Dit laatste spoor is gecoupeerd. Het 

spoor was nog 36 cm diep en bevatte nog twee scherven aardewerk uit de Nieuwe 
Figuur 9.3 
Profielfoto (richting westen) van het greppel-
systeem S106, S125 en S206 in put 21.
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tijd. Op 60 meter ten zuiden van dit spoor liggen nog twee greppels met eenzelfde 

oriëntatie (S283 en S284). De sporen liggen niet op één van de op kadastrale kaart 

aangeduide perceelsgrenzen, maar hebben wel precies dezelfde oriëntatie als de ten 

noorden hiervan gelegen percelen. Wellicht is de indeling van de percelen voor of na de 

situatie van 1832 anders geweest. De overige historische kaarten hebben echter niet 

genoeg detailniveau om dit terug te zien. Spoor 283 is gecoupeerd (Figuur 9.4) en had 

nog een resterende diepte van 26 cm. Het spoor is door het colluvium heen gegraven. 

De oriëntatie van de verkaveling in lange smalle percelen ten noorden van deze sporen 

komt ook overeen met de oriëntatie van de greppels in het zuiden van put 37 (S438, 

S440 en S441). Op de kadastrale kaart is dit gebied echter nog niet ontgonnen. De 

sporen 438 en 440 waren nog slechts 3 cm, S441 is een veel diepere greppel met een 

resterende diepte van 44 cm (Figuur 9.5). Uit spoor 438 is een baksteenfragment 

afkomstig. Uit de sporen 440 en 441 komen enkele fragmenten Romeins aardewerk. 

De sporen sluiten aan op vindplaats 11 van het onderzoek van ACVU op het Hoogveld 

uit de jaren ’90. De sporen zijn toen gedateerd in de ijzertijd en/of Romeinse tijd.132 In 

132  Tol & Schabbbink 2004, 5.

Figuur 9.4 
Coupe van spoor 283.

Figuur 9.5 
Coupe van spoor 441.
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het rapport wordt echter alleen stilgestaan bij de spieker uit de late bronstijd of ijzertijd 

en wordt verder niet ingegaan op de daar gevonden greppels.133 Mogelijk kunnen de 

greppels van vindplaats 11 ook in de Nieuwe tijd gedateerd worden. 

Spoor 455 moet op basis van de oversnijding met het colluvium en de vondst 

van enkele fragmenten aardewerk uit de vulling gedateerd worden in de late 

middeleeuwen of Nieuwe tijd, maar kan niet aan één van de topografische fenomenen 

van de historische kaarten worden gekoppeld. Spoor 287 oversnijdt het colluvium en de 

Romeinse weg. Het ligt in de lengterichting van een perceel op de kadastrale kaart van 

1832 en precies parallel met de overheersende richting van de verkavelingsgreppels.

9.3 Aardewerk en bouwmateriaal uit de middeleeuwen en 
Nieuwe tijd

Daniël Stiller

Bij het onderzoek zijn 22 scherven van bouwkeramiek (12 stuks) en keramiek (10 

stuks) aangetroffen die in de Nieuwe tijd dateren (bijlage 7). Het vondstmateriaal is 

gefragmenteerd. Op het keramiek zijn wat sporen van verwering op de breukvlakken 

en van aangetast glazuur zichtbaar. Het keramiek is gedetermineerd volgens de 

methodiek van het Deventer systeem134. Vanwege de fragmentatie zijn alleen baksels 

en vormen herkend.

Het keramiek bestaat uit geglazuurd steengoed, Industrieel wit, roodbakkend en 

witbakkend aardewerk. Het steengoed omvat een horizontaal worstoor en een 

gewelfde standring, afkomstig van 1 of 2 grote potten. Van roodbakkend aardewerk 

zijn enkele fragmenten van borden herkend, waaronder een Nederrijns bord dat in de 

18e of 19e eeuw geplaatst kan worden. Ook van witbakkend aardewerk en Industrieel 

wit zijn borden herkend.

Op één uitzondering na dateert al het materiaal uit de Nieuwe Tijd. De aanwezigheid 

van het Nederrijnse fragment en het Industrieel wit vormen een sterke aanwijzing voor 

een datering in de 19de eeuw.

Er is één afwijkend fragment: het gaat om een handgevormde schelpgemagerde 

randscherf (V374) die mogelijk uit de Romeinse tijd of ouder dateert. Omdat uit 

hetzelfde spoor (S574) ook een relatief groot fragment geglazuurd steengoed komt 

betreft het zeer waarschijnlijk opspit dat in een jongere context terecht gekomen is.

Het bouwmateriaal bestaat uit 11 fragmenten baksteen en 1 scherf van een dakpan. De 

bakstenen van paars-rood baksel zijn redelijk hard gebakken. De indruk is dat deze uit 

de Nieuwe tijd dateren.

9.4 Steen

S. Knippenberg

De opgravingen hebben ook een klein complex natuursteen opgeleverd die met de 

Nieuwe tijd geassocieerd kan worden. Al het materiaal is in greppels aangetroffen. Het 

complex bezit een mengeling van rolstenen en gemijnd materiaal. Onder het gemijnde 

materiaal bevinden zich een fragment tefriet en leisteen. Het stuk tefriet lijkt niet 

van een maalsteen afkomstig te zijn, maar eerder van een bouwsteenfragment. Het 

is rechthoekig gevormd en op twee zijdes is een roodbruin aankoeksel aanwezig met 

een zandmagering, mogelijk een restanten van baksteen of een soort mortel. Ook een 

133  Tol & Schabbing 2004, 32-33.
134  Bitter et al. 2011.
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hoekig stuk zandsteen betreft waarschijnlijk een fragment van een bouwblok.

Het leisteen is een plat fragment van een dakbedekkingsplaat met daarop nog de 

aanzet tot een aanhechtingsgat. Dit metamorfe gesteente komt vanaf de Romeinse 

tijd in archeologische context voor. Gedurende de Middeleeuwen en later is het 

vooral een grondstof voor dakbedekking. Een belangrijke bronregio vormt het 

stroomgebied van de Maas in Noord-Frankrijk, Luxemburg en Zuid-België, waar vanaf 

de middeleeuwen systematisch naar leisteen is gemijnd. 

Het enige werktuig betreft een staafvormige wetsteen van fijne zandsteen met 

geronde rechthoekige doorsnede (Figuur 9.6). Het werktuig meet 9,9 x 3,3 x 2,2 cm 

en weegt 114 gr. Vanaf de Romeinse tijd en met name in de middeleeuwen ontstaan 

centra waar dit soort slijpwerktuigen op grote schaal werden vervaardigd en via 

ruilhandel verspreid.135

135  Resi 1990.

Figuur 9.6 
Staafvormige wetsteen van zandsteen (V374).
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Synthese

10.1 Biografie van de vindplaats

10.1.1 Algemeen beeld, gaafheid en conservering van de vindplaatsen 
(onderzoeksvragen 1 t/m 7)

De opgravingen hebben sporen opgeleverd uit verschillende periodes die tezamen 

een enorme tijdsdiepte vertegenwoordigen van de midden-/late bronstijd tot en 

met de Nieuwe tijd. Niet elke periode is echter in dezelfde mate vertegenwoordigd 

en ook betreft het voor elke periode de neerslag van zeer verschillende activiteiten 

(complextypen). De oudste periode wordt vertegenwoordigd door enkele vondsten die 

in het neolithicum dateren. Al eerder werd tijdens het vooronderzoek enkele sporen 

aangetroffen die mogelijk ook uit deze periode dateren. De aard en datering van deze 

sporen is echter onduidelijk gebleven. Ook uit nabijgelegen onderzoek in het kader 

van de aanleg van de water- en gasleiding zijn vondsten aangetroffen die dateren uit 

het neolithicum waaronder een afslag van een geslepen vuurstenen bijl en daarnaast 

uitsluitend stukken ontstaan bij de bewerking van vuursteen.136 Het materiaal werd 

verspreid aangetroffen. Dit geldt eveneens voor de vuurstenen artefacten die zijn 

opgegraven bij het onderzoek bij de aanleg van de gasleiding.137 Ook hier werden 

enkele duidelijke werktuigen uit het (midden-) neolithicum gevonden. Duidelijk is in 

ieder geval dat er geen intensieve activiteiten danwel bewoning heeft plaatsgevonden. 

De periode tot aan de midden-/late bronstijd is eveneens sporadisch vertegenwoor-

digd. Verspreid over het onderzoeksgebied zijn een zeer gering aantal bewerkte 

vuurstenen of afvalstukken aangetroffen. De stukken kunnen niet duidelijk aan een 

vindplaats worden toegewezen: het betreft hoofdzakelijk losse vondsten. De bewerkte 

artefacten vertegenwoordigen vermoedelijk materiaal dat met deze oudere periodes 

van gebruik van de terreinen samenhangt. De aanwezigheid van klingen wijst er in 

ieder geval op dat een deel neolithisch of ouder is. De maatvoering van de klingen 

en het feit dat eluviaal vuursteen benut is, past goed bij vuursteencomplexen uit de 

Lineaire Bandkeramiek. De kernen daarentegen wijken af van de typische prismatische 

klingkernen uit dit tijdvak en een datering in de bronstijd kan niet worden uitgesloten.

De archeologische resten uit de late prehistorie betreffen voornamelijk verspreid 

liggende paalsporen en kuilen maar ook drie gebouwplattegronden. Het oudste met 

zekerheid gedateerde spoor uit deze periode is een haardkuil uit de midden-bronstijd 

B (ca. 1500-1100 v.Chr.). De verspreiding strekt zich in noordelijke richting uit tot put 

44, waar enkele losse sporen zijn aangetroffen. Min of meer centraal gelegen bevindt 

zich een kleine clustering van sporen ter hoogte van de aansluiting met de Rijksweg 

Noord. Het totaal aan prehistorische bewoningssporen is groter dan op basis van het 

vooronderzoek werd verwacht en lijkt zich over het gehele plangebied uit te strekken. 

De archeologische resten uit de Romeinse tijd betreffen voornamelijk huisplat-

tegronden en geassocieerde vondsten. Deze sporen bevinden zich in een ca. 200 

bij 50 m grote zone ter hoogte van het kruispunt van de Hasseltsebaan met de Dr. 

Nolenslaan en net ten noorden daarvan ter hoogte van het voormalig tankstation. 

Daarnaast zijn op ca. 500 m ten zuiden daarvan de resten van een Romeinse weg 

aangetroffen. Verspreid over het gehele onderzoeksgebied komen verder sporen voor 

uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er is geen sprake van een echte vindplaats zoals 

bijvoorbeeld een nederzettingsterrein. Het betreft los verspreide resten van verkave-

lingsgreppels en twee oude wegen en de daarmee samenhangende sporen.

136  Weiβ-König & Loonen, 2012, 240-241.
137  Rondags 2016, 161-167.
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De sporen die binnen het plangebied zijn aangetroffen, bevonden zich overal onder 

een dunne laag colluvium in de B-horizont. Ze waren over het algemeen goed 

geconserveerd, hoewel ter hoogte van vindplaats 2, met name onder de voormalige 

weg minder goed geconserveerde huisplattegronden aanwezig waren. Hiervan waren 

dan alleen nog de middenstijlen aanwezig. Gaafheid en conservering is niet anders 

dan op basis van het vooronderzoek is vastgesteld. Op basis van de opgraving en het 

daaruit gegenereerde beeld van de sporenverspreiding is duidelijk dat niet meer van 

twee ruimtelijk gescheiden vindplaatsen te spreken is. De sporen uit de late prehistorie 

strekken zich bijna over het gehele gebied uit. De Romeinse sporen daarentegen lijken 

zich veel meer te concentreren. Er is daarom gekozen om de sporen per periode en 

complex te bespreken in plaats van de administratief geplaatste vindplaatsen. Binnen 

vindplaats 3 zijn niet meer resten gevonden waardoor deze is komen te vervallen. In 

zijn algemeenheid is verder nog te stellen dat doordat het onderzoek zich beperkte 

tot het tracé van de voormalige en toekomstige wegen en fietspaden konden ‘slechts’ 

smalle stroken worden onderzocht. Buiten het nu onderzochte gebied zijn dan met 

zekerheid nog resten van de aangetroffen sites aanwezig. De conservering daarvan 

is naar verwachting gelijk aan die van de nu aangetroffen sporen, aangezien het om 

terreinen gaat met het hetzelfde landgebruik (wegen, bermen, akker).

10.1.2 Landschap, bodem en landschapsontwikkeling (onderzoeksvra-
gen 14 t/m 17 en 26 t/m 28)

Het plangebied ligt aan de noordelijke randzone van het Zuid-Limburgse lössgebied, 

direct ten noorden van de Feldbissbreuk. Direct ten noorden van het plangebied ligt 

een met zandige löss bedekt dalvlakteterras. De geologische opbouw bestaat uit een 

dik pakket grof Maaszand en -grind uit de laatste fase van het Midden-Pleistoceen 

(ca. 270.000 jaar BP). De dikte van het lösspakket kan sterk variëren. Door bodem-

vormingsprocessen kreeg het lössdek een horizontopbouw in de vorm van een 

grijsbruine radebrikgrond. De ondergrond van het lössgebied in Zuid-Limburg is sinds 

de laatste ijstijd voornamelijk veranderd door invloed van de mens. Grote delen van 

het landschap zijn namelijk geërodeerd nadat de mens zich voorgoed ging vestigen 

op één plek. Vanaf het vroeg-neolithicum treedt dit verschijnsel op als gevolg van 

kleinschalige ontbossing. Naarmate de tijd vordert, maar vooral vanaf de Romeinse 

tijd, spoelen grote delen van het Zuid-Limburgse lössgebied af door grootschalige 

ontbossing. 

Uit het fysisch geografisch onderzoek blijkt dat in het noorden van het plangebied de 

overgang ligt van een lössdek naar een zandig lössdek. Verder naar het zuiden toe is 

een standaard lössprofiel aangetroffen van een radebrikgrond. In de meeste profielen 

is een goed ontwikkelde Bt-horizont zichtbaar. In de top van de Bt-horizont, of anders 

de B-horizont, bevonden zich meestal de sporen. In het centrale en zuidelijke deel is 

de van origine dikkere Bt-horizont gedeeltelijk geërodeerd door een pakket colluvium 

dat in dikte varieert van 10-20 cm. Door erosieve processen is een deel van het 

oorspronkelijke bodemprofiel opgeruimd en is in plaats daarvan het colluvium afgezet. 

Deze overgang is meestal als een scherpe lijn in het bodemprofiel zichtbaar. 

Alleen ter hoogte van put 43 is de situatie afwijkend. Hier bevindt zich een zuidwest-

noordoost georiënteerde dalvormige laagte: het dal van de huidige Limbrichterbeek. 

Een kleinere droge zijtak van dit beekdal doorsnijdt het onderzoeksgebied. Uit naburig 

onderzoek weten we dat de vroegste fase van de beek uit de midden-bronstijd dateert 

en dat zij waarschijnlijk in de midden-ijzertijd verland is. Deze datering komt overeen 

met de beperkte waarnemingen die nu gedaan konden worden. Uit de aanwezigheid 

van smalle weegbree en afwezigheid van den en heide kon vastgesteld worden dat 
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de bemonsterde lagen van de beek vermoedelijk uit de midden-ijzertijd dateren. De 

beek is daarmee deels gelijktijdig met een deel van de bewoning. Dat de beek verland 

is in de midden-ijzertijd heeft wellicht gevolgen gehad voor de bestaanswijze of de 

aantrekkingskracht van de locatie als bewoningsplek, waardoor aan de menselijke 

aanwezigheid rond het begin van de late ijzertijd een einde komt.

Uit het palynologisch onderzoek blijkt dat de aanwezige bossen werden afgewisseld 

met open gebieden, getuige de aanwezigheid van veel graslandpollen van grassen 

en smalle weegbree. Het feit dat deze typen vegetaties vertegenwoordigd zijn in het 

spectrum geeft aan dat delen van het bos waarschijnlijk opengehouden zijn door de 

mens.

10.1.3 Perioden en sites (onderzoeksvragen 7 t/m 13 en 18 t/m 25)

In hoofdzaak kunnen er twee vindplaatsen worden onderscheiden: één gedateerd in 

de late prehistorie en één gedateerd in de Romeinse tijd. De prehistorische vindplaats 

omvat sporen daterend van de midden-bronstijd B tot zeker de midden-ijzertijd: ca. 

1400-400 v.Chr. De aanwezigheid begint met één haardkuil uit de midden-bronstijd, 

waarna vanaf de late-bronstijd en gedurende de vroege en midden-ijzertijd enkele 

bijgebouwen werden opgericht. Voor menselijke aanwezigheid in de periode hierna, 

de late ijzertijd, zijn alleen voorzichtige aanwijzingen: het aardewerk. Eenzelfde 

bewoningsdynamiek lijkt zich te hebben voorgedaan op het nabijgelegen Hoogveld. 

Tijdens de opgravingen in 1998 en 1999 werden nederzettingsresten uit de bronstijd 

en ijzertijd in het noordelijke deel van het Hoogveld onderzocht (vindplaats 3).138 

De nederzetting bestond uit drie duidelijk te onderscheiden erven (bestaande uit 

een boerderij, bijgebouwen en kuilen) uit de midden-bronstijd, de late bronstijd en 

de vroege ijzertijd. Twee concentraties paalsporen en kuilen werden ook als erven 

geïnterpreteerd. 
Binnen het plangebied lijkt sprake van een gestage toename in activiteit van de mid-

den-bronstijd naar de midden-ijzertijd. Na een voorzichtig begin met één haardkuil uit 

de midden-bronstijd wordt de schaal van activiteiten wat serieuzer met de constructie 

van een bijgebouw aan het eind van de late bronstijd. Niet lang hierna vond de 

depositie plaats van enkele dierlijke botten in een kuil en mogelijk ook de constructie 

van het op dezelfde plek gelegen bijgebouw. Tegelijkertijd zijn er uit deze periode ook 

de eerste vondsten in de vorm van het botmateriaal en daarnaast ook aardewerk. De 

hoeveelheid aardewerk lijkt toe te nemen in de midden-ijzertijd, onder meer als gevolg 

van een vondstrijke afvalkuil. Daarnaast wordt ook in deze periode weer een structuur 

opgericht. In totaal zijn binnen het plangebied drie gebouwstructuren aangetroffen. 

Dit lijkt echter niet alleen veroorzaakt door het feit dat het onderzoek beperkt bleef tot 

de cunetten van wegen en fietspaden, waardoor maar smalle stroken zijn onderzocht.

Bij de analyse van het steen werd vastgesteld dat het complex geen werktuigen 

of fragmenten daarvan bevat, zelfs geen maalgereedschap dat altijd wel wordt 

aangetroffen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het hier geen nederzetting betreft. 

De macrobotanische resten wijzen uitsluiten op consumptieafval of verwerkingsafval. 

Er zijn akkeronkruiden aangetroffen die wijzen op aanwezigheid en exploitatie van 

akkers op deze locatie. Er werd gerst, tarwe en haver verbouwd. Ook het pollen van 

graan duidt op een lokaal verwerken van graan, aangezien dit uitsluitend vrijkomt bij 

de oogst of het dorsen. De aanwezigheid van onder meer beklierde duizendknoop 

wijst er op dat ook wilde planten werden verzameld in de omgeving en mogelijk hier 

werden opgeslagen. Uit de analyse van het verbrande botmateriaal blijkt verder dat 

138  Tol e.a., 2000: 93-160.
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zowel wilde als gedomesticeerde diersoorten op het menu stonden. Een deel van dit 

voedsel werd mogelijk ter plaatse, buiten de feitelijke nederzetting, geprepareerd. 

Het lijkt namelijk niet aannemelijk dat men de grote hoeveelheid kookstenen die is 

aangetroffen, gedumpt heeft op een locatie erg ver van waar zij zijn gebruikt. 

Uit het palynologisch onderzoek blijkt dat de aanwezige bossen werden afgewisseld 

met open gebieden, getuige de aanwezigheid van veel graslandpollen van grassen 

en smalle weegbree. Het feit dat deze typen vegetaties vertegenwoordigd zijn in 

het spectrum geeft aan dat delen van het bos waarschijnlijk opengehouden zijn 

door de mens, waarbij gedacht moet worden aan: braakliggend terrein, graslanden, 

graaslanden of weiden. 

Uit zowel dit onderzoek als het naburig onderzoek binnen het aardgastransportlei-

dingtracé blijkt dat de Limbrichterbeek waarschijnlijk verland is tegen het einde van 

de midden-ijzertijd. Dan verschijnen de kleiige sedimenten, terwijl deze eerst steeds 

voornamelijk zandig waren en worden geen onverkoolde macrobotanische resten 

meer aangetroffen. Mogelijk heeft dit gevolgen gehad voor de bestaanswijze of de 

aantrekkingskracht van de locatie als bewoningsplek, waardoor aan de menselijke 

aanwezigheid rond het begin van de late ijzertijd een einde komt.

Alles overziend bevinden we ons vermoedelijk in deze periode in de randzone van een 

vindplaats die ca. 150-200 m ten westen van het plangebied ligt. De bewoningsporen 

uit de ijzertijd die tijdens het water- en gasleidingsonderzoek werden aangetroffen 

maken zeer waarschijnlijk deel uit van dezelfde nederzetting. Het complextype, 

de datering alsmede de aangetroffen sporen komen grotendeels overeen. Deze 

vindplaats beslaat een groot areaal en bevat minimaal vijftien structuren waaronder 

tien kleine en vijf grotere structuren. De kleine structuren betreffen vier- tot zespalige 

spiekers en de grotere structuren (bijgebouwen en huisplattegronden) bestaan in vier 

gevallen uit een regelmatige palensetting: twee plattegronden met drie rijen van drie 

palen (negenpalige structuren) en twee plattegronden van (minimaal) drie rijen van 

(minimaal) vier palen. De bewoning van deze vindplaats lijkt te zijn begonnen in de 

tweede helft van de vroege ijzertijd. In vergelijking met Hoogveld lijkt de bewoning 

meer geconcentreerd te zijn op één plek terwijl de bewoning op het Hoogveld meer 

verspreid is. Men kan echter wel stellen, gezien de geringe onderlinge afstand dat 

eenzelfde gebied gedurende de midden-bronstijd t/m Romeinse tijd, al dan niet met 

lege(re) spoorzones hierbinnen, is gebruikt. Mogelijk is de bewoning geleidelijk aan 

verschoven over en weer.

De sporen die in onderhavig plangebied zijn aangetroffen betreffen mogelijk het 

agrarische gebied rond die nederzetting of tussen beide nederzettingen in. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat geen werktuigen zijn aangetroffen. De macrobotanische 

resten wijzen op aanwezigheid en exploitatie van akkers waar gerst, tarwe en haver 

verbouwd zijn. Er zijn veel gebroken kookstenen aangetroffen die er op duiden dat ook 

voedsel ter plaatse, buiten de feitelijke nederzetting, geprepareerd werd of dat zich 

een ander proces voltrok waarbij deze stenen werden ingezet. 

In tegenstelling tot de prehistorische vindplaats betreft de Romeinse vindplaats een 

nederzetting. Behalve uit de verschillende huisplattegronden blijkt dit ook uit de 

aanwezigheid van typisch nederzettingsaardewerk, bouwmateriaal en werktuigen. 

Ook hier vinden we weer kookstenen, maar nu zijn ook haardstenen aanwezig. 

De nederzetting had een agrarisch karakter. Bij de macrobotanische resten zijn 

naakte gerst, haver en spelttarwe aangetroffen die hier niet alleen genuttigd, maar 

ook verbouwd werden. Daarnaast werd in ieder geval in de midden-Romeinse tijd 

vermoedelijk vee gehouden in een potstal. Vanaf de Romeinse tijd zijn veel meer 

importproducten aanwezig, zoals aardewerk, maalstenen en bouwmateriaal. Aan de 
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hand van het aardewerk en 14C-dateringen kon worden vastgesteld dat er in ieder 

geval sprake is geweest van min of meer continue aanwezigheid vanaf ca. het begin 

van de jaartelling tot en met de eerste helft van de tweede eeuw. Verschillende 

kenmerken van de aangetroffen huisplattegronden weerspiegelen de ontwikkelingen 

binnen het voor Zuid-Nederland kenmerkende Alphen-Ekeren huistype in deze 

periode.

In het zuiden van het onderzoeksgebied is het tracé van een Romeinse weg 

aangesneden. Het betreft een lensvormig pakket slecht gesorteerd grind aan de basis 

van het colluvium. De dikte van het grindpakket was ca. 20 cm en de breedte bedraagt 

ca. 3,5 m. Daarbuiten bevindt zich nog een dunne strooiing van grind dat zichtbaar is 

als een dun grindsnoer en tot aan de greppels aan weerszijden van de weg loopt. Zowel 

aan de noord- als zuidzijde van de weg zijn greppels waargenomen die kunnen worden 

geïnterpreteerd als bermgreppels welke ca. 6-7 m uit elkaar liggen. De waarnemingen 

komen overeen met diverse andere waarnemingen bij eerder onderzoek zowel ten 

oosten als ten westen van het plangebied. Waarschijnlijk betreft het een secundaire 

weg die twee belangrijke noord-zuid routes verbindt: de Romeinse weg van Nijmegen 

via Venlo/Tegelen naar Maastricht en de weg van Xanten via Tudderen naar Heerlen 

en Aken. Vondsten van eerder onderzoek dateren de weg vanaf de eerste helft van de 

eerste eeuw n.Chr. 

Verspreid over het gehele plangebied komen dan nog sporen voor uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er is geen sprake van een echte vindplaats zoals 

bijvoorbeeld een nederzettingsterrein. Het betreft los verspreide resten van verkave-

lingsgreppels en twee oude wegen en de daarmee samenhangende sporen. 

10.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Voorafgaand aan het onderzoek zijn in het PvE onderzoeksvragen opgesteld die naar 

aanleiding van de resultaten van het veldwerk tijdens de evaluatiefase zijn aangevuld 

met een aantal nieuwe onderzoeksvragen. De vraagstellingen zijn in dit rapport 

bij de relevante analyse en de synthese reeds beantwoord in de lopende tekst. Om 

herhaling te voorkomen worden de onderzoeksvragen hier niet nogmaals uitputtend 

beantwoord, maar wordt zoveel mogelijk verwezen naar de relevante hoofdstukken of 

paragrafen. 

Algemeen
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

Deze resten zijn inderdaad aangetroffen en ook allemaal onderzocht.

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones geen archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) opleveren, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven? 

Het is niet mogelijk de afwezigheid van archeologische resten te verklaren. Wel is 

sprake van een losse spreiding van vuursteen artefacten welke wordt veroorzaakt door 

de aard van de vroeg-prehistorische bewoning. Zie paragraaf 6.3.

3. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de 

resultaten uit het proefsleuvenonderzoek?

Deze komen in grote mate overeen. Uitzondering daarop is dat er zich binnen 

vindplaats 2 meer prehistorische resten bevinden dan gedacht en dat vindplaats 3 niet 

bleek te bestaan.
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4. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

aangetroffen sites aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysische en 

inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

Buiten het nu onderzochte gebied zijn met zekerheid nog resten van de aangetroffen 

sites aanwezig. De conservering daarvan is naar verwachting gelijk aan die van de nu 

aangetroffen sporen.

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
5. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten? 

6. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten? 

Er zijn geen nieuwe vindplaatsen aangetroffen. Gaafheid en conservering als ook de 

zones van de vindplaatsen is niet anders dan op basis van het vooronderzoek was 

verwacht. De sporen die binnen het plangebied zijn aangetroffen, bevonden zich overal 

onder een dunne laag colluvium in de B-horizont. Ze waren over het algemeen goed 

geconserveerd, hoewel ter hoogte van vindplaats 2, met name onder de voormalige 

weg minder goed geconserveerde huisplattegronden aanwezig waren. Hiervan waren 

dan alleen nog de middenstijlen aanwezig. Uitzondering verder is dat er zich binnen 

vindplaats 2 meer prehistorische resten bevinden dan gedacht en dat vindplaats 3 niet 

bleek te bestaan.

Perioden en sites
7. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?

Op basis van de sporen en materiële cultuur kunnen een vindplaats uit de ijzertijd en 

een vindplaats uit de Romeins tijd worden onderscheiden. Zie hoofdstuk 7 en 8.

8. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is de onderlinge samenhang?

Beide vindplaatsen lopen nog door buiten het onderzoeksgebied en konden niet 

worden begrensd. Zie hoofdstuk 7 en 8. De nabijgelegen onderzoeken geven aan dat 

binnen het gehele onderzoeksgebied resten zijn te verwachten. Zowel bij het Hoogveld 

als bij het onderzoek in het kader van de water- en gasleiding zijn grote sporenconcen-

traties gevonden. Het rechtvaardigt daarmee de gedachte dat we niet in termen van 

grenzen moeten spreken maar van gebruik. Wat dat betreft hebben we dus een areaal 

vanaf de Limbrichterbeek in het westen tot aan de Nusterweg in het oosten dat een 

bewoningcontinuïteit kent vanaf de midden-bronstijd tot in de midden-Romeinse tijd.

Vindplaats 1 overlapt met vindplaats 2 waardoor in principe niet meer van een dergelijk 

onderscheid te spreken is. Vandaar dat beter gesproken kan worden van een laatpre-

historische en een Romeinse vindplaats. Alle sporen bevinden zich op één vlak (zie 

hoofdstuk 5). 

9. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies)

 d. aard /complextype / functie

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

 f. de vondst- en spoordichtheid

 g. de stratigrafie

 h. de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie
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Zie de uitgebreide vindplaatsbeschrijvingen voor de laatprehistorische vindplaats 

(hoofdstuk 7) en de Romeinse vindplaats (hoofdstuk 8).

10. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, per-

ceelsindeling, akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera?

De laatprehistorische vindplaats lijkt het akkergebied rond/nabij een eerder 

onderzochte vindplaats te zijn (hoofdstuk 7, specifiek: 7.4, 7.6 en 7.7). In het zuiden van 

het onderzoeksgebied is een Romeinse weg aangetroffen (paragraaf 8.3). Vermoedelijk 

heeft lokaal leemwinning plaatsgevonden (paragraaf 7.2.2) en is regionaal steen 

verzameld (paragrafen 7.4 en 8.7). Uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn 

percelering- en weggreppels aangetroffen alsmede karrensporen.

11. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 9 te geven?

De laatprehistorische vindplaats lijkt het akkergebied rond/nabij een eerder 

onderzochte vindplaats te zijn (hoofdstuk 7, specifiek: 7.4 en 7.6).

12. Kunnen meerdere bewoningsfasen (relatief en absoluut) onderscheiden worden?

Het gebied is steeds sporadisch bezocht, met twee fasen van langdurigere 

aanwezigheid in de late bronstijd t/m midden-ijzertijd en de vroege en 

midden-Romeinse tijd. 

13. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik 

geraakt?

Mogelijk is de laatprehistorische vindplaats in de late ijzertijd niet meer bewoond 

geweest en heeft dit te maken met de verlanding van de Limbrichterbeek (paragraaf 

7.2.3). In het Hoogveld en de Nusterweg zijn echter wel duidelijk aanwijzingen voor 

bewoningscontinuïteit in de late ijzertijd. Voor de Romeinse tijd is geen bewoning meer 

aangetoond in de derde eeuw n.Chr. Beide vindplaatsen zijn echter maar voor een klein 

deel opgegraven, zodat mogelijk niet de gehele bewoningsduur onderzocht is.

Landschap en bodem
14. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, 

geomorfologie, afstand tot water, reliëf)? 

15. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Wat zijn de kenmerken 

van de stratigrafische eenheden? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, 

ophogingslagen of cultuurlagen? 

Zie hoofdstuk 4 en 5.

16. Wat is het paleo-ecologische potentieel van het onderzoeksgebied? Liggen in de 

omgeving locaties die voor analyse bemonsterd kunnen worden? 

De verlande beek alsmede de Romeinse waterput zijn de beste locaties om 

paleoecologisch onderzoek te verrichten. De waterput kon helaas niet nauwkeurig 

genoeg worden bemonsterd (alleen door boringen).

17. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten?

Zie hoofdstuk 4 en 5.
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Overige vindplaats-specifieke vragen
18. Wat is de ruimtelijke en temporele relatie tussen de aangetroffen sporen en 

vindplaatsen OGK en de vindplaatsen die eerder in de nabijheid aan het licht 

gekomen? Denk hierbij met name aan de Romeinse weg en de bij de waterleiding, 

gasleiding en op het Hoogveld aangetroffen grafvelden en bewoningssporen. 

Voor de relatie tussen de sporen van de laatprehistorische vindplaats en die 

aangetroffen tijdens de het onderzoek in het kader van de waterleiding en gasleiding 

zie paragraaf 7.7 en hoofdstuk 10.1. Voor de relatie tussen de verschillende 

waarnemingen van de Romeinse weg zie paragraaf 8.3.2.

Houtskoolrijke kuilen
19. Wat is de functie en datering van de houtskoolrijke kuilen? Gaat het om haardkuilen of 

meilerkuilen, of hebben de kuilen een andere functie gehad?

Zie voor een algemene beschrijving en datering paragraaf 7.2.2. De kuilen zijn niet 

verder inhoudelijk onderzocht (houtskoolanalyse).

Gebroken steenmateriaal
20. Wat is de functie van de gebroken stenen? Gaat het om kookstenen of hebben de 

stenen een ander doel gehad?

Het gaat om kookstenen (vindplaats 1 en 2: paragrafen 7.4 en 8.7) en deels om 

haardstenen (vindplaats 2: paragraaf 8.7).

21. Wat is de datering van (het gebruik van) deze stenen?

Op basis van de context in de ijzertijd en Romeinse tijd.

22. Wat zegt de verspreiding van deze stenen over de functie of het gebruik?

Het Romeins materiaal lijkt binnen de nederzetting als haardsteen en kooksteen 

gebuikt te zijn (paragraaf 8.7). Het materiaal van vindplaats 1 is buiten de nederzetting 

aangetroffen en heeft wellicht een andere rol gehad dan de primaire voedselbereiding 

(paragrafen 7.4 en7.7).

Nederzettingen
23. Waar is het gevonden aardewerk voor gebruikt? Zegt dit iets over het type 

nederzetting of de activiteiten die erin plaats vonden?

Het aardewerk uit Sittard kan gedateerd worden vanaf de periode rond 100 tot 

ongeveer 200, mogelijk iets vroeger. Met name het aardewerk uit de waterput is 

informatief aangezien het merendeel hieruit afkomstig is. Het betreffen voornamelijk 

fragmenten van bekers, kommen, kookpotten en mortaria (wrijfschalen) en in 

mindere mate amphora, borden, deksels, dolia, honingpotten en kruiken. Het omvat 

verschillende materiaalsoorten zoals terra sigillata, terra nigra, geverfde waar en glad- 

en ruwwandig aardewerk. Dit assemblage lijkt dus een fraaie representatie te zijn 

van de benodigdheden binnen een huishouden. Uit de overige sporen is slechts een 

klein deel van het assemblage aanwezige maar voorgenoemde vormen zijn echter wel 

binnen dit bescheiden spectrum vertegenwoordigd. Het gedraaide aardewerk is deels 

aangevoerd. Het gaat om importen uit Spanje, Duitsland en België. Daarnaast kan een 

flink deel ook regionaal vervaardigd zijn. 

24. Idem voor het glas, metaal en steen.

Het natuursteencomplex uit de Romeinse tijd is een relatief eenduidig complex dat 

tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met zijn laatprehistorische voorganger. Het 

geheel overziend past het natuursteencomplex goed binnen een nederzettingscon-
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text. Het voorkomen van maal- en slijpgereedschap alsmede het gebruik van kook- en 

haardstenen is een typische combinatie die men aantreft in Romeinse nederzet-

tingssites. Het (sporadisch) gebruik van bouwmateriaal past daar ook goed bij. Drie 

fragmenten glas kunnen in de Romeinse tijd gedateerd worden. Het gaat om een 

fragment van een meloenkraal van blauwe faience (V206), die vanaf het midden van 

de eerste eeuw gedateerd kan worden en twee fragmenten van glazen ribkommen 

van het type Isings 3 (V154 en V195).139 Dergelijke kommen dateren vanaf 40 tot 125. 

Daarnaast is nog een klein fragment van een zogenaamde glazen La Tène-armband 

of -armring aangetroffen. De metaalvondsten zijn grotendeels niet nader te 

determineren. Herkend zijn echter een fragment van een ijzeren mes en verschillende 

schoen- en bekistingspijkers.

25. Wat kan er gezegd worden over de bestaanseconomie in de nederzettingen per 

periode?  

Gedurende de prehistorie was sprake van jacht, landbouw en het verzamelen van wilde 

gewassen (paragrafen 7.5, 7.6 en 7.7). In de Romeinse tijd is sprake van landbouw en 

veeteelt (paragrafen 8.2.1, 8.10 en 8.12).

Landschapsontwikkeling
26. Wat is de datering van de beek of geul die is aangetroffen op vindplaats 1?

De beek kon niet onafhankelijk worden gedateerd maar is mogelijk actief geweest van de 

midden-bronstijd tot en met de midden-ijzertijd (paragraaf 7.2.3).

27. Hoe verhoudt de datering van de beek zich tot de die van de vindplaatsen? Is er een 

relatie tussen deze geul en een eerder in het Gasunie onderzoek gedocumenteerde 

geul?

De beek is gelijktijdig met een deel van de bewoning en is dezelfde als de bij het Gasunie 

onderzoek gedocumenteerde geul/beek (paragraaf 7.2.3).

28. Is de aanwezigheid van de beek of geul een belangrijke voorwaarden geweest 

voor vestigingskeuze, of is zij op een andere manier van invloed geweest op de 

vindplaatsen (denk aan erosie, etc.)?

Deze vraag is met de behaalde resultaten niet te beantwoorden. Mogelijk is vindplaats 

1 in de late ijzertijd niet bewoond geweest en heeft dit te maken met de verlanding van 

de Limbrichterbeek (paragraaf 7.2.3).

139  Isings 1957.
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Catalogus van gebouwplattegronden

11.1 Structuur 1

Inleiding
Structuur 1 is al bij het inventariserend proefsleuvenonderzoek in 2014 herkend. Het 

betreft een Romeinse huisplattegrond die bijna compleet is opgegraven, ondanks het 

feit dat deze in het slechts 9 meter brede cunet van de bypass ligt. Alleen het oostelijke 

en het westelijke hoekpunt ontbreken. Helaas moest de plattegrond in 2 nog smallere 

putten worden opgegraven, omdat ook de stort binnen het cunet moest blijven. De 

sporen waren in sommige gevallen moeilijk zichtbaar. Zo bleek in een aantal gevallen 

in eerste instantie alleen de vuilere paalkern van sporen herkend te zijn. Bij het 

couperen bleek er dan een nog vele malen grotere ingraafkuil omheen te liggen die 

bijna niet was te onderscheiden van de natuurlijke ondergrond. Tevens konden enkele 

van de palen die bij het vooronderzoek waren herkend nu niet meer teruggevonden 

worden. Een vijftal sporen, waaronder het verdiepte staldeel, zijn bemonsterd. 

Type en constructie
Het huis is ca. 20 m lang en 6 m breed en is van het type Alphen-Ekeren. De 

plattegrond is noordoost-zuidwest georiënteerd. De plattegrond is tweebeukig en 

het dak wordt gedragen door 4 middenstijlen. Twee van de stijlen bevinden zich in of 

tegen de korte zijden van het huis. Er lijkt dus sprake te zijn geweest van een zadel-

dakconstructie. De overige twee bevinden zich op ca. 3 meter afstand van de hiervoor 

genoemde palen. Daarmee ontstaat een grote open ruimte midden in het huis met een 

lengte van ca. 10 meter. Op ongeveer 3 m afstand van de twee zuidelijke middenstijl 

ligt nog een spoor op de middenas van het huis. In tegenstelling tot de middenstijlen 

met dieptes van respectievelijk 68, 88, 72 en 44 cm heeft dit spoor maar een diepte van 

18 cm en lijkt dus niet voor een middenstijl bedoeld te zijn geweest.

Wanden
De wanden hebben bestaan uit een enkelvoudige rij palen. De sporen van de 

wandstijlen zijn echter slecht bewaard gebleven en niet alle sporen zijn geconserveerd. 

De resterende sporen hadden een diepte tussen de 8 en 38 cm. Aan de korte zijde aan 

de noordkant van de plattegrond lijkt een klein deel van een mogelijke wandgreppel 

bewaard te zijn gebleven. Het spoor was echter alleen zichtbaar in het vlak en niet 

meer in de coupe. 

Ingangen
Ingangspartijen waren niet meer herkenbaar. 

Binnenindeling
Het huis lijkt te kunnen worden opgedeeld in twee of drie delen. In het zuiden bevindt 

zich een ruimte van ongeveer 3 bij 6 meter, tussen de middenstijlen. Waarschijnlijk 

gaat het hier om een staldeel, aangezien er sprake lijkt te zijn van een verdiepte stal. 

Centraal in het huis is een zeer grote ruimte van ongeveer 6 bij 10 meter. Aan de 

noordkant ervan ligt een haardkuil vlakbij de middenstijl. Daar zou uit op te maken 

zijn dat het hier om het woongedeelte gaat. Tussen de noordelijke twee middenstijlen 

is weer een open ruimte van ongeveer 3 bij 6 meter. De middenstijl in het huis wordt 

geflankeerd door twee ondiepe paalkuilen. Mogelijk hebben deze een functie gehad in 

een tussenwand. Het is echter niet helemaal zeker of de sporen ook daadwerkelijk tot 

de plattegrond behoren. 

11
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Bijzondere elementen
In het zuidelijk deel van het huis bevindt zich, zogezegd een haardkuil (S229). De kuil 

ligt op de middenas, tegen de wand van de centrale ruimte in het huis. Het lijkt te gaan 

om een haardplaats die bij het huis hoort. De kuil was nog slechts 4 cm diep, maar 

bevatte veel houtskool en roodverbrande leembrokken. Twee meter ten noordwesten 

hiervan bevond zich een vergelijkbare kuil. Deze ligt echter op de lijn van de wand van 

het huis en is dus vermoedelijk jonger of ouder. 

Bijzonder is dat zich in het zuidelijk deel van het huis vermoedelijk het restant van een 

verdiept staldeel (S122) bevindt. Het spoor was homogeen grijs van kleur en ca 5 cm 

diep met een vrij vlakke bodem. Dergelijke verdiepte staldelen komen voornamelijk 

voor op de zandgronden van Limburg en delen van Noord-Brabant. 

Vondstmateriaal
1. Gedraaid aardewerk: De structuur bevat een grote hoeveelheid (n=82) gedraaid 

aardewerk, waaronder fragmenten van een kom, kookpot en dolium en meerdere 

fragmenten van wrijfschalen (Tabel 11.1). Het verdiepte staldeel heeft opvallend 

genoeg geen (aardewerk-)vondsten opgeleverd. Een ruwwandige kom van het type 

Niederbieber 104 kent het kortste voorkomen, namelijk in de tweede en derde 

eeuw.

2. Handgevormd aardewerk: 1 wandfragment, gemagerd met pot- en steengruis, 

ruw afgewerkt (vnr. 317); 1 randfragment, gemagerd met potgruis, ruw afgewerkt, 

mogelijk afkomstig van een pot met vormtype 21/22 (vnr. 203); 1 stuk gruis (vnr. 

133).

3. Bouwkeramiek: 2 fragmenten van tegulae en 2 fragmenten verbrande leem (vnr. 

110) en een stukje mortel (vnr. 210).

4. Steen: In totaal zijn 25 stukken steen aangetroffen in de structuur. Buiten een 

aantal natuurlijke ronde keien en gebroken keien betreft het een stuk bouwsteen 

van grauwacke (vnr. 196), twee fragmenten van een maalsteenschijf van tefriet 

(vnrs. 114, 134) en uit het verdiepte staldeel een klopsteen van zandsteen en een 

slijpsteen van kwartsiet (vnr. 110).

5. Metaal: Uitsluitend spijkers en staaffragmenten van ijzer (vnrs. 108, 110, 157, 178).

6. Glas: Wandfragment van een ribkom type Isings 3, datering 40-125 n.Chr. (vnr. 195).

categorie baksel type N MAI

dikwandig - - 5 5

dolium - - 17 15

- Stuart 147 1 1

geverfd Techn. A - 3 3

Techn. B - 6 5

gladwandig - - 11 11

inheems - - 1 1

kurkurn - - 2 2

ruwwandig - - 25 21

- Niederbieber 104 1 1

- Stuart 201a 1 1

terra sigillata - - 1 1

wrijfschaal - - 5 5

- Stuart 149 3 3

totaal     82 75

Tabel 11.1 
Gedraaid aardewerk uit structuur 1.
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Monstername
Het verdiepte staldeel (S122) en twee paalsporen (S117 en S226) zijn bemonsterd. De 

monsters uit het staldeel en uit spoor 226 zijn gewaardeerd, maar bleken niet geschikt 

te zijn voor macrobotanische analyse. 

Datering

De macrobotanische waardering van spoor 226 heeft wel genoeg materiaal opgeleverd 

voor een 14C-analyse. Eén monster (vnr. 197) is ingestuurd ter analyse en heeft een 

datering opgeleverd van 38 v. Chr. – 212 n. Chr. (GrM-15995: 1925 ± 45 BP) en dateert 

dus in de vroege of midden-Romeinse tijd. Een monster (vnr. 306) uit de centraal 

gelegen haardkuil (S229) heeft in eerste instantie een datering opgeleverd in het 

laat-paleolithicum (GrM-14658: 11.120 ± 25 BP; 11.135 – 10.960 cal. BC 2σ). Een 

tweede monster uit hetzelfde spoor dateert echter wel in de midden-Romeinse tijd 

(GrM-16584; 1910 ± 45 BP; 2-226 cal. AD 2σ).  

Figuur 11.1 
Wandfragment van een ribkom van het type 
Isings 3 (vnr. 195).
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Figuur 11.2 
Plattegrond van structuur 1 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.2 Structuur 2

Inleiding
Structuur 2 betreft een plattegrond van een bijgebouw of huis uit de prehistorie. Het 

gebouw kon in zijn geheel worden blootgelegd en opgegraven. De plattegrond ligt wel 

in een smalle punt van de opgravingsput, maar lijkt niet buiten de put door te hebben 

gelopen.

Type en constructie
De plattegrond bestaat uit twee rijen van elk 6 paalkuilen. De lengte bedraagt ca. 

8,5 m en de breedte ca. 4 m. De diepte van de paalkuilen varieert tussen de 16 en 

28 cm. Het is niet duidelijk of het hierbij om wandstijlen of middenstijlen gaat of dat 

eerder gedacht moeten worden aan een spiekerachtige constructie waarbij de palen 

een vloer hebben ondersteund. De plattegrond vertoont overeenkomsten met de 

structuurtypen III, V en VI zoals die bij Maastricht-Aachen Airport zijn gevonden.140 

Meest waarschijnlijk gaat het dan om een variant van het type VI (MAA-type VI), 

maar dan zonder overgeleverde wandstijlen. De kernconstructie (de middenstijlen) 

is 10 m lang en ongeveer 3 m breed. Dit type is vooralsnog echter maar gebaseerd 

op één plattegrond, die ook nog eens uit een palencluster is gedestilleerd. Enige 

terughoudendheid omtrent dit type lijkt dus wel op zijn plaats. In 1995 is in Stein een 

plattegrond opgegraven die als goede parallel kan worden opgevoerd.141 Het betreft 

hier een 12- of 13-palige plattegrond (structuur 5), identiek aan de hier beschreven 

structuur, maar met een extra paal op één van de korte zijden. Met afmetingen van 8 

bij 3 m is de plattegrond uit Stein iets kleiner dan de structuur uit Sittard.

Wanden
Wandstijlen zijn vermoedelijk niet bewaard gebleven.

Ingangen
Ingangspartijen waren niet meer herkenbaar. 

Binnenindeling
Als inderdaad sprake is van een gebouw van het type MAA-VI is sprake van een 

driebeukig gebouw. Er zijn geen aanwijzingen voor de binnenindeling van de 

plattegrond. 

Bijzondere elementen
Binnen in de plattegrond bevond zich een 18 cm diep kuil (S299) met een grote 

hoeveelheid as. Of de kuil met de plattegrond geassocieerd kan worden is onduidelijk. 

Eén van de palen van de plattegrond was door deze kuil heen gegraven. Mogelijk 

dateert de kuil dus al van voor de plattegrond.

Vondstmateriaal
1. Handgevormd aardewerk: 2 wandfragmenten, kwarts gemagerd, ruw afgewerkt 

(vnrs. 223/229); 1 met kwarts en potgruis gemagerd bodemfragment (vnr. 211); 1 

wandfragment, met potgruis gemagerd, ruw afgewerkt (vnr. 229); 2 stuks gruis 

(vnrs. 218/220).

2. Steen: 15 brokken of gebroken keien van zandsteen of kwartsiet, allemaal met 

sporen van verbranding (verkleuring of craquelle). 

140  Tichelman 2010, 71-74.
141  Drenth 2000, 14-19.
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Monstername
Twee sporen zijn bemonsterd (S295 en S299). Het monster (vnr.226) uit spoor 295 

is gewaardeerd op geschiktheid voor macrobotanische analyse. Hiervoor bleek het 

monster niet geschikt. Wel was er voldoende materiaal aanwezig voor een 14C-analyse.

Datering
Het type MAA-VI dat in Beek werd gevonden heeft een onzekere datering. De meest 

waarschijnlijke datering wijst volgens de onderzoekers echter op de periode van 

de tweede helft van de midden-ijzertijd tot de eerste helft van de late ijzertijd. De 

structuur uit Stein kon niet worden gedateerd, maar de vindplaats als geheel dateert 

men in de vroege ijzertijd. Deze laatste datering ligt meer voor de hand gezien het 

voorkomen van zowel kwarts als potgruis als magering van het aardewerk. Op basis 

van deze combinatie van mageringsmateriaal zou een datering in de late bronstijd of 

vroege ijzertijd het meest voor de hand liggen. Een dergelijke datering sluit goed aan 

bij de resultaten van het 14C-onderzoek dat een datering in het staartje van de late 

bronstijd heeft opgeleverd, namelijk 976 – 847 cal. BC (GrM-14128: 2773 ± 15).

S295

S294
S297 S298 S305 S300 S301

S306 S304S307S296 S310

S299

S295

S294
S297 S298 S305 S300 S301

S306 S304S307S296 S310
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Figuur 11.3 
Plattegrond van structuur 2 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.3 Structuur 3

Inleiding
Structuur 3 is al bij het inventariserend proefsleuvenonderzoek in 2014 aangesneden, 

maar toen nog niet herkend. Het betreft een Romeinse huisplattegrond die compleet 

kon worden opgegraven. Bovendien kon de plattegrond ook in zijn geheel in één keer 

worden blootgelegd. De sporen waren, net als bij structuur 1, in sommige gevallen 

moeilijk zichtbaar. De oostelijke hoek van de plattegrond is bovendien verstoord 

door sporen van een grote boomval. Alle sporen zijn gecoupeerd. Drie sporen zijn 

bemonsterd.

Type en constructie
Het huis is ca. 18,5 m lang en 7,5-8 m breed en is van het type Alphen-Ekeren. De 

plattegrond is noordoost-zuidwest georiënteerd. Het dak rust op 3 middenstijlen die 

voor een tweebeukige indeling zorgen. De diepte van de sporen van de middenstijlen 

ligt tussen de 74 en 100 cm. De buitenste stijlen bevinden zich respectievelijk 1 en 1,5 m 

van de korte zijden van het huis. Met een dergelijke korte afstand tot de wand lijkt een 

schilddak lastig uitvoerbaar en is een zadeldakconstructie aannemelijker. 

Wanden
De sporen van de wandstijlen lijken voor het grootste deel bewaard te zijn gebleven. 

Alleen ter hoogte van de boomval in de oostelijke hoek van het huis missen de sporen. 

Voor de rest van het huis gaat het om een enkelvoudige rij sporen met een resterende 

diepte tussen de 5 en 26 cm. Opvallend is de vierkante vorm van de sporen in de 

zuidelijke helft van het huis en ook het grote aantal wandpalen. 

Ingangen
In het midden van de lange zijden van de plattegrond zouden twee ingangen kunnen 

worden gereconstrueerd: tussen spoor 336 en 339 en tussen spoor 343 en de dubbele 

paalzetting met spoornummers 415 en 416. Eén kant van de ingangen ligt dan mooi op 

lijn met de centrale middenstijl.

Binnenindeling
Een erg duidelijke binnenindeling is er niet, maar mogelijke kunnen de sporen 337 en 

338 worden opgevat als de restanten van een binnenwandje. De sporen bevinden zich 

precies op lijn met de andere kant van de ingangspartij, en zouden de plattegrond 

opgedeeld kunnen hebben in twee afzonderlijke ruimtes. 

Bijzondere elementen
De meest noordelijke middenstijl is eenmaal gerepareerd en daarbij een meter 

opgeschoven richting de wand. In de coupe van spoor 327 was een duidelijke 

ingraafkuil te zien, oversneden door een uitgraafkuil (Figuur 11.4). Dit spoor werd weer 

oversneden door spoor 324: een ingraafkuil met duidelijke paalkern.

Vondstmateriaal
1. Gedraaid aardewerk: 14 stuks, waaronder geverfde waar (Techniek A), een 

doliumfragment, dik-, glad-en ruwwandig. Van het laatste materiaal is een kom 

aanwezig van het type Stuart 210 daterend uit de eerste drie eeuwen van de 

jaartelling (Tabel 11.2).

2. Handgevormd aardewerk: 1 wandfragment, potgruis gemagerd, ruw afgewerkt 

(vnr. 234); 1 wandfragment, steengruis gemagerd, ruw afgewerkt (vnr. 248).
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3. Metaal: 1 schoenspijker (vnr. 243).

4. Steen: 1 afslagkern van eluviaal vuursteen met meerdere slagvlakken (vnr. 252); 1 

geretoucheerde kling van Haspengouwvuursteen; 1 gefragmenteerd brok tefriet; 

22 brokken of gebroken keien van kwartsiet of zandsteen en 2 natuurlijke ronde 

keien (totaal n=27).

categorie baksel type N MAI

dikwandig - - 1 1

dolium - - 1 1

geverfd Techn. A - 1 1

gladwandig - - 3 3

ruwwandig - Stuart 210 1 1

- - 7 7

totaal     14 14

Monstername
Drie paalsporen van deze structuur zijn bemonsterd (S340, S343 en S355). Het 

monsters uit spoor 340 (vnr. 254) is gewaardeerd voor macrobotanische analyse en 

bleek daarvoor niet geschikt, maar heeft wel een 14C-monster opgeleverd dat is 

ingestuurd ter datering.

Datering
Zowel op basis van het aardewerk als op huistypologische gronden (Alphen-Ekeren) 

kan de structuur in de eerste drie eeuwen van de jaartelling worden gedateerd. Een 

monster (vnr. 254) uit één van de paalkuilen dateert de plattegrond in een periode van 

circa een eeuw rond de jaartelling: 40 cal BC – 55 cal. AD (GrM-14200: 1990 ± 16 BP). 

Een datering in de eerste helft van de eerste eeuw n.Chr. ligt daarmee voor de hand.

0 1m

1

2

1

2

3

S324S327
ZW NO Figuur 11.4 

Tekening van de coupe over de sporen 
324 en 327 richting het noordwesten 
(schaal 1:20).

Tabel 11.2 
Gedraaid aardewerk uit structuur 3.
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Figuur 11.5 
Plattegrond van structuur 3 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.4 Structuur 4

Inleiding
Structuur 4 is pas achteraf op de tekentafel gereconstrueerd, hoewel op basis van twee 

diepe kuilen die niet binnen structuur 3 pasten in het veld al wel werd vermoed dat 

er sprake zou kunnen zijn van een overlappende structuur. De structuur is verspreid 

over twee putten opgegraven. Een deel van de plattegrond ligt buiten de opgravings-

putten in de leidingstraat die niet kon worden opgegraven. De plattegrond is slecht 

geconserveerd en maar een beperkt aantal paalsporen is bewaard gebleven.

Type en constructie
De plattegrond bestaat in ieder geval uit 3 middenstijlen. Vermoedelijk gaat het 

om een tweebeukige plattegrond. De plattegrond is niet eenduidig aan een type 

toe te wijzen. Het lijkt in ieder geval te gaan om een type Alphen-Ekeren of het 

overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren. Spoor 425 heeft de voor het type 

Alphen-Ekeren kenmerkende rechthoekige vorm in het vlak en de revolvertasvorm in 

de coupe. De overige middenstijlen lijken meer op de cilindrische middenstijlen van het 

overgangstype. De lengte van de plattegrond bedraagt ten minste 16 m en de breedte 

ligt rond de 7,5 m. 

Wanden
Er is nauwelijks iets bewaard gebleven van de wandstijlen van deze plattegrond. Een 

viertal sporen is op basis van de ligging aan de plattegrond toegeschreven als wandstijl. 

De lengte en breedte van deze plattegrond is hierdoor enigszins onzeker.

Ingangen
Duidelijke ingangen waren door het gebrek aan wandstijlen niet aanwijsbaar.

Binnenindeling
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een binnenindeling.

Vondstmateriaal
1. Gedraaid aardewerk: 1 fragment van een dikwandige wrijfschaal (vnr. 280).

2. Handgevormd aardewerk: 2 wandfragmenten en 1 randfragment, steengruis 

gemagerd, glad afgewerkt (vnr. 273).

3. Metaal: 1 spijker (vnr. 280).

4. Steen: 6 brokken en gebroken keien van zandsteen, breccie en kwartsiet, 1 

gebroken hoekige steen van grauwacke.

Monstername
Er zijn geen monsters genomen van de sporen van deze structuur.

Datering
Het vondstmateriaal laat een scherpere datering dan Romeinse tijd niet toe. 

Mogelijk kan de plattegrond, op basis van de aanwezigheid van kenmerken van het 

overgangstype Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren in of kort bij de vroeg-Romeins tijd 

gedateerd worden.

11.5 Structuur 5

Structuur 5 betreft de Romeinse weg die is beschreven in paragraaf 8.3.
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Figuur 11.6 
Plattegrond van structuur 4 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.6 Structuur 6

Inleiding
Structuur 6 is verspreid over twee putten opgegraven. Een deel van de sporen is met 

de hand gecoupeerd, een ander deel machinaal. De structuur is pas achteraf herkend 

als huisplattegrond, op basis van de drie diepe middenstijlen. De wandstijlen zijn 

achteraf toegewezen op basis van de afstand tot de middenstijlen. 

Type en constructie
De plattegrond bestaat uit tenminste drie middenstijlen. Het gaat om een tweebeukige 

plattegrond van het type Alphen-Ekeren of het overgangstype Oss-Ussen 5 / 

Alphen-Ekeren. Net als bij structuur 4 heeft één van de middenstijlen de typerende 

revolvertas vorm (S149), maar zijn de overige middenstijlen meer cilindrisch van vorm. 

De gereconstrueerde lengte bedraagt ca. 19 m, de breedte ca. 6 m. Als de noordelijke 

korte zijde goed is gereconstrueerd dan heeft het huis in ieder geval aan de noordkant 

een schilddak gehad. Hoe het dak er aan de zuidzijde heeft uitgezien is niet duidelijk.

Wanden
De wanden lijken te hebben bestaan uit een rij enkelvoudige palen. Behalve het 

grondspoor van de meest noordelijke wandpaal in de korte zijde, die een diepte had 

van 22 cm, zijn de sporen van de wand nergens dieper dan 9 cm.

Ingangen
Duidelijke ingangen waren door het gebrek aan wandstijlen niet aanwijsbaar.

Binnenindeling
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een binnenindeling.

Vondstmateriaal
1. Handgevormd aardewerk: 2 wandfragmenten, met pot- en steengruis gemagerd, 

ruw afgewerkt (vnr. 135).

Monstername
Er zijn geen monsters genomen van de sporen van deze structuur.

Datering
De plattegrond dateert op typologische gronden in de Romeinse tijd. Wellicht kan de 

plattegrond, op basis van de aanwezigheid van kenmerken van het overgangstype 

Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren in of kort bij de vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden 

(zie ook structuur 4).
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Figuur 11.7 
Plattegrond van structuur 6 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.7 Structuur 7

Inleiding
Hoewel structuur 7 in één put kon worden opgegraven is zij pas achteraf bij de 

uitwerking herkend. De enige overgebleven sporen zijn drie middenstijlen met 

gelijkwaardige dieptes en vorm. 

Type en constructie
De plattegrond bestaat zoals gezegd nog slechts uit drie middenstijlen. Mogelijk 

bevinden zich nog sporen buiten het opgravingsvlak. Op basis van de cilindrische 

vorm van de sporen gaat het om een tweebeukige plattegrond van het overgangstype 

Oss-Ussen 5 / Alphen-Ekeren. Alle middenstijlen hebben een beperkte omvang in het 

vlak, maar een forse diepte tussen de 75 en 80 cm.

Wanden
Wandstijlen zijn buiten spoor 252 niet teruggevonden. Of dit enkele spoor echt tot de 

wand behoort, is moeilijk te zeggen. Zo ja, dan zou dit betekenen dat de breedte van 

de plattegrond ca. 5,6 m bedraagt.

Ingangen
Ingangen waren door het gebrek aan wandstijlen niet aanwijsbaar.

Binnenindeling
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een binnenindeling.

Vondstmateriaal
1. Gedraaid aardewerk: 1 randfragment Zuid-Gallische terra sigillata, vormtype 

Dragendorf 18/31 daterend tussen 75-125 n.Chr. (vnr. 141), 1 wandfragment 

ruwwandig (vnr. 126).

2. Steen: twee gebroken stenen van zandsteen met sporen van verbranding (vnr. 

162).

Monstername

Er is een monster genomen (vnr. 148) van spoor 143: één van de paalsporen binnen de 

huisplattegrond, mogelijk een middenstijl. De macrobotanische resten bleken geschikt 

voor verder onderzoek en tevens voor 14C-analyse. Macrobotanische analyse wees uit 

dat dat spelttarwe en naakte gerst aanwezig waren, incl. resten van kaf van alle stadia 

van de oogstverwerking, wat duidt op lokale verbouw van gewassen. Verder werden 

uitsluitend akkeronkruiden aangetroffen.

Datering

Op typologische gronden ligt een datering in de vroeg-Romeinse tijd het meest voor 

de hand. Het aangetroffen terra sigillata-fragment zou uit de periode tussen 75-125 

n.Chr. dateren, dus net na deze periode. Dan resulteert nog de 14C-analyse van 

verkoolde zaden uit één van de paalkuilen die uit kwam op een datering tussen 40 cal. 

BC - 60 cal. AD (GrM-14202: 1885 ± 16 BP). 
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Figuur 11.8 
Plattegrond van structuur 7 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.8 Structuur 8

Inleiding
Structuur 8 bevindt zich binnen vindplaats 1. De structuur is in één put blootgelegd en 

in zijn geheel gecoupeerd. Het grootste deel van de sporen was echter midden jaren 

‘80 al eens gecoupeerd door amateurarcheologen.142 Onderhavig onderzoek heeft 

nog twee nieuwe sporen opgeleverd. De oude sporen zijn opnieuw gecoupeerd en 

gedocumenteerd. Eén van de sporen was inmiddels niet meer zichtbaar.

Type en constructie
Het gaat om een vermoedelijk 9-palige structuur. Eén paal moet buiten het cunet en 

dus buiten de opgravingsput liggen. De structuur meet 3,6 m bij 4 m en is dus bijna 

vierkant. De diepte van de sporen varieerde inmiddels nog maar tussen de 0 en 16 

cm. Ten tijde van het onderzoek in 1986 waren de sporen nog tot ca. 35 cm diep. 

Vergelijkbare structuren zijn ook in Beek teruggevonden waar ze getypeerd zijn 

onder het type MAA2-type IV. Daar hebben de structuren vergelijkbare afmetingen 

of grotere. Hier worden zij geïnterpreteerd als bijgebouwen of mogelijke rituele 

structuren. Een functie als spieker wordt door de auteurs minder aannemelijk geacht 

door het grote oppervlak van de structuur in vergelijking met andere spiekers in 

voornamelijk Noord-Brabant.143 De interpretatie als rituele structuur berust op de 

ligging in de nabijheid van crematiegraven en kringgreppels uit de late ijzertijd.

Vondstmateriaal
1. Handgevormd aardewerk: 1 wandfragment, gemagerd met potgruis en ruw 

afgewerkt (vnr. 334); 1 stuk gruis (vnr. 343). 

Monstername
Spoor 513 is bemonsterd (vnr. 342), maar bleek niet geschikt voor verdere 

macrobotanische analyse. Wel kon genoeg materiaal worden veiliggesteld voor 
14C-analyse.

Datering
Een vergelijkbare structuur uit Beek (maar buiten het zojuist genoemde grafveld 

gelegen) werd in de midden- of late ijzertijd gedateerd.144 De 14C-datering van 

verkoolde zaden uit het monster uit spoor 513 resulteerde in een datum tussen 419 

- 384 cal. BC (GrM-14203: 2348 ± 17 BP), oftewel de midden-ijzertijd, en sluit hier 

uitstekend bij aan.

142  Hendrix & Vromen 1988.
143  Tichelman 2010, 102.
144  Tichelman 2010, 103, Tabel 6.10.
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Figuur 11.9 
Plattegrond van structuur 8 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.9 Structuur 9

Inleiding
Structuur 9 bevindt zich aan de noordkant van vindplaats 2. Er zijn slechts twee sporen 

van de structuur overgebleven, waarvan er één nog deels buiten de opgravingsput 

ligt. De sporen zijn door de diepte (62-66 cm) en opvulling bij het couperen wel al als 

onderdeel van een structuur herkend.

Type en constructie
De enige overgebleven sporen van de plattegrond zijn twee middenstijlen. 

Vermoedelijk gaat het om een tweebeukige plattegrond. Op basis van de rechthoekige 

vorm van één van de sporen gaat het mogelijk om een plattegrond van het type 

Alphen-Ekeren. De typische revolvertasvorm in de coupe ontbreekt. Hoewel dit aan de 

conservering kan liggen is het ook goed denkbaar dat het hier om een overgangstype 

gaat. Over de omvang van de plattegrond is op basis van de beperkte conservering 

weinig te zeggen.

Vondstmateriaal
1. Handgevormd aardewerk: 1 randfragment, met steengruis gemagerd, ruw 

afgewerkt, bovenop met nagelindrukken versierd (vnr. 338).

2. Steen: Uitsluitend 5 brokken en gebroken keien van zandsteen, waarvan drie met 

sporen van verbranding (vnrs. 329 330, 337 en 338).

Monstername
Eén van de middenstijlen (S475) is bemonsterd (vnr. 296), maar bleek niet geschikt 

voor verdere macrobotanische analyse. Wel was voldoende materiaal aanwezig voor 
14C-analyse. Het resultaat (datering in de midden-late bronstijd) is echter twijfelachtig 

en wordt beschouwd als zijnde intrusie.

Datering
Typologisch, voor zover als mogelijk op basis van twee paalsporen, dateert de 

plattegrond in de Romeinse tijd. Het aardewerk dat eerder uit de late bronstijd of 

vroege ijzertijd lijkt te dateren is dan opspit. Hetzelfde geldt ook voor het monster ten 

behoeve van de 14C-datering.
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Figuur 11.10 
Plattegrond van structuur 9 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.10 Structuur 10

Inleiding
Structuur 10 bevindt zich in het zuiden van vindplaats 2 in een vrij smalle put (put 22) 

tussen de leidingstraat en de grens van het plangebied. De structuur valt vermoedelijk 

deels buiten het onderzoeksgebied en is maar gedeeltelijk opgegraven. 

Type en constructie
Het betreft een bijgebouw of huisplattegrond met een tweebeukig karakter dat 

kan worden geclassificeerd als zijnde een Alphen-Ekeren huis op basis van de 

middenstijlen. De structuur is zuidwest-noordoost georiënteerd. Slechts één 

grondspoor van een middenstijl lijkt bewaard te zijn gebleven (S171). Het betreft 

een 60 cm diep ingegraven middenstijl die lijkt te zijn uitgegraven, waardoor over 

het originele karakter van het spoor weinig meer valt te zeggen. Drie meter naar 

het noordoosten bevindt zich een recente verstoring waar een tweede middenstijl 

verwacht had kunnen worden. Mogelijk behoort S259 ook tot de structuur hoewel er 

slechts nog 5 cm van het spoor resteerde. De breedte bedraagt maximaal 7,3 m.

Wanden
Alleen de zuidoostelijke wandstijlen zijn nog bewaard gebleven. Het betreft in het vlak 

vrij forse sporen, maar de resterende diepte bedraagt maximaal 16 cm onder het vlak. 

Ingangen
Duidelijke ingangen waren niet aanwijsbaar.

Binnenindeling
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een binnenindeling.

Bijzondere elementen
Er bevinden zich diverse kuilen, zowel binnen als buiten de plattegrond. De kuilen zijn 

in doorsnede zeer wisselend van vorm en hebben een diepte variërend tot van enkele 

cm’s tot maximaal 46 cm onder het vlak. Omdat de kuilen zowel binnen als buiten 

de plattegrond zijn aangetroffen zijn de kuilen vermoedelijk niet gelijktijdig met de 

plattegrond.

Vondstmateriaal
1. Gedraaid aardewerk: 1 wandfragment geverfde waar: techniek A (vnr. 166).

2. Handgevormd aardewerk: 2 wandfragmenten, ruw afgewerkt, met potgruis 

gemagerd (vnr. 170); 3 stuks gruis (vnr.170); 6 stukken verbrande leem/huttenleem 

(vnrs. 123/371).

3. Steen: 2 gebroken keien van zandsteen met verkleuring door verbranding (vnrs. 167 

en 172).

Monstername
Uit één van de paalsporen (S171) is een monster genomen (vnr. 173). De 

macrobotanische resten uit het monster zijn geanalyseerd en tevens is een monster 

ingestuurd voor 14C-onderzoek. Het macrobotanisch onderzoek gaf een resultaat 

vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek naar structuur 7: spelttarwe en 

naakte gerst, incl. resten van kaf van alle stadia van de oogstverwerking, wat duidt 

op lokale verbouw van gewassen. Verder werden ook hier uitsluitend akkeronkruiden 

aangetroffen.
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Datering
Op typologische gronden dateert de structuur in de Romeinse tijd. Aan de hand van de 

resultaten van het 14C-onderzoek kunnen we dat terugbrengen tot het einde van de 

vroege of het begin van de midden-Romeinse tijd: 55 - 128 cal. AD (GrM-14205: 1918 ± 

16 BP). Het aardewerk spreekt een datering in deze periode niet tegen.
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Figuur 11.11 
Plattegrond van structuur 10 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.11 Structuur 11

Inleiding
Structuur 11 is aangetroffen in put 48: een smalle sleuf in het cunet van het fietspad. 

De structuur ligt in het zuiden van vindplaats 1, ongeveer 60 m ten zuiden van structuur 

8. 

Type en constructie
Het betreft een 6-, 8-, of 9-palige structuur, doorgaans geïnterpreteerd als spieker. De 

structuur is minimaal 2,2 bij 3,7 meter in omvang. Spiekers zijn boven de grond gelegen 

platforms, al dan niet met wanden, bedoeld voor de opslag van graan en andere 

(voedsel-) gewassen. Spiekers in deze vorm komen voor vanaf de bronstijd. Bij het 

onderzoek in Beek zijn dergelijke structuren geclassificeerd als type II, III of IV.145 

Vondstmateriaal
1. Handgevormd aardewerk: 1 rand- en 1 wandfragment, potgruis gemagerd, 

besmeten, afkomstig van een pot met gesloten vorm zonder hals (vnr. 373); 1 stuk 

gruis (vnr. 365).

2. Steen: 3 gebroken keien van kwartsiet en zandsteen met verkleuring door 

verbranding (vnr. 373).

Monstername
Er zijn geen monsters genomen van de sporen van de structuur. 

Datering
De structuur dateert op basis van het handgevormd aardewerk uit de late-bronstijd of 

ijzertijd. Een datering in de Romeinse tijd kan evenwel niet worden uitgesloten.

145  Tichelman 2010, 102-103.
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Figuur 11.12 
Plattegrond van structuur 11 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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11.12 Structuur 12

Inleiding
De sporen van deze structuur zijn in één keer opgegraven in put 52. Het betreft echter 

alleen nog de diepere sporen: twee middenstijlen (S575 en S576) en een mogelijke 

wandstijl (S577).

Type en constructie
Op basis van de min of meer revolvertasvormige middenstijl gaat het hier vermoedelijk 

om een plattegrond van het type Alphen-Ekeren. In beide sporen was nog een 

duidelijke paalschaduw aanwezig. De afstand tussen de twee sporen bedraagt 8 

meter, maar vermoedelijk is nog minstens een derde middenstijl aanwezig buiten het 

opgravingsvlak.

Wanden
Spoor 577 kan mogelijk worden geïnterpreteerd als wandstijl, overige sporen van een 

wand zijn niet bewaard gebleven.

Ingangen
Duidelijke ingangen waren door het gebrek aan wandstijlen niet aanwijsbaar.

Binnenindeling
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een binnenindeling.

Vondstmateriaal
1. Handgevormd aardewerk: 1 rand- en 1 wandfragment, potgruis gemagerd, 

besmeten, afkomstig van een pot met gesloten vorm zonder hals (vnr. 373); 1 stuk 

gruis (vnr. 365).

2. Steen: 2 gebroken keien van kwartsiet en zandsteen met breuken en verkleuring 

als gevolg van verbranding (vnr. 371).

Monstername
Eén van de middenstijlen (S576) is bemonsterd, maar het monster (vnr. 372) is niet 

geselecteerd voor waardering en verdere analyse.

Datering
Aan de hand van het vondstmateriaal zou de plattegrond een prehistorische 

datering toegedicht kunnen worden, maar op basis van de vorm van de sporen en de 

aanwezigheid van andere Romeins gedateerde structuren rond de plattegrond ligt een 

datering in de Romeinse tijd het meest voor de hand.
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Figuur 11.13 
Plattegrond van structuur 12 (1:200) en 
schematische dieptes van de grondsporen.
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Bijlage 3 Resultaten van het macrobotanisch onderzoek

spoor 143 108 171 216 481

vondstnummer 148 149 173 307 325

bekeken volume 1L 1L 1L 1L 1L

context paalkuil waterput paalkuil paalkuil Kuil

datering Romeins Romeins Romeins Romeins prehistorisch

conservering verkoold verkoold verkoold verkoold verkoold

Taxa Nederlandse naam

GEBRUIKSPLANTEN

GRANEN

Avena spec. Haver 1

Avena spec. (kafnaald) Haver 1 1

Avena spec. (kelkkaf-
basis) Haver 1

Cerealiaspec. Granen ++ 4 12 8 13

Cerealiaspec. (aartjes-
basis) Granen 1

Cerealia spec. (kaf ) Granen 18

Cerealia spec. (kelkkaf-
basis) Granen + 1

Cerealia spec. (aarspil-
fragment) Granen 1

Cerealia spec. + 
Persicaria lapathifolia

Granen met Beklierde 
duizendknoop         1

Hordeum vulgare var. 
nudum (meerrijig) Naakte gerst 3 5

Hordeum vulgare Gerst 13

Hordeum vulgare (kaf-
naald) Gerst 3

Hordeum spec. Gerst 1

Panicum miliaceum Pluimgierst 2

Triticum cf. spelta 
(kelkkafbasis) Spelttarwe 1

Triticum/Hordeum Tarwe/Gerst 8

Triticum spec. Tarwe 1 8

Triticum spec. (aartjes-
basis) Tarwe 6

Triticum spec. (inter-
nodium) Tarwe 1

Triticum spec. (kelkkaf-
basis) Tarwe + 2 3 2

NOTEN

Corylus avellana 
(schaalfragment) Hazelnoot 1

WILDE PLANTEN: cultuurbegeleiders

AKKERONKRUIDEN

Bromus secalinus-type Dreps 1; 3 fr. 2

Fallopia convolvulus Zwaluwtong 1 1

Persicaria maculosa Perzikkruid 2

Vicia hirsuta Ringelwikke 2

RUDERALEN

Chenopodium album Melganzenvoet ++ 4

Persicaria lapathifolia
Beklierde duizend-
knoop 4 1; + fr. 3;1 fr. 1 5

WILDE PLANTEN: overig

PLANTEN VAN VOCHTIGE STANDPLAATSEN

Persicaria hydropiper Waterpeper 1

GRASLANDPLANTEN

cf. Prunella vulgaris Gewone brunel 1

cf. Trifolium spec. Klaver 1

PLANTEN VAN DIVERSE STANDPLAATSEN

Amaranthaceae Amarantenfamilie +

Brassicaceae Kruisbloemenfamilie +

Bromus spec. Dravik +

Carex spec. Zegge 1 ++
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Cirsium spec. Distel 1

Fabaceae Vlinderbloemenfamilie 2 fr. 2; 4 halve

Galeopsis spec. Hennep/Dauwnetel 1

Mentha spec. Munt 1

Poaceae Grassenfamilie ++ 1

Poaceae (groot) Grassenfamilie 2

Polygonaceae Duizendknoopfamilie +

Rumex spec. Zuring 2 4 1

Vicia spec. Wikke 1; 2 fr. 2
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Bijlage 8 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

21 1 101 natuurlijke verstoring 38,294

21 1 102 natuurlijke verstoring 38,308

21 1 103 kuil 38,334 42

21 1 104 kuil 38,336 32

21 1 105 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,348 22

21 1 106 greppel 38,243 85

21 1 107 kuil 38,627 62

21 1 108 waterput 38,683 370

21 1 109 kuil 38,705 16

21 1 110 natuurlijke verstoring 38,673

21 1 111 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,682 12

21 1 112 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,678 38

21 1 113 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,683 12

21 1 114 haardkuil 38,65 20

21 1 115 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,648

21 1 116 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,61 7

21 1 117 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,507 22

21 1 118 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,526 22

21 1 119 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,511 24

21 1 120 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,524 20

21 1 121 paalgat: grondspoor voormalige paal 38,505 18

21 1 122 potstal 38,475 5

21 1 123 kuil 38,634 10

21 1 124 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,685 24

21 1 125 greppel 38,176 85

21 1 126 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,675 16

21 1 127 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,536 16

21 1 128 paalgat met paalkuil 38,492 68

21 1 129 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,482 12

21 1 130 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,484 8

21 1 131 paalgat met paalkuil 38,478 30

21 1 132 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,467 12

21 1 133 haardkuil 38,514 76

21 1 134 kuil 38,489 28

21 1 178 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,5 88

21 1 206 greppel 38,177 85

21 1 5000 bouwvoor

21 2 108 waterput

22 1 135 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,475 8

22 1 136 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,413 8

22 1 137 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,409

22 1 138 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,402 8

22 1 139 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,388 22

22 1 140 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,387 8

22 1 141 paalgat met paalkuil 38,422 28

22 1 142 paalgat met paalkuil 38,4 76

22 1 143 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,414 80

22 1 144 paalgat met paalkuil 38,399 86

22 1 145 paalgat: grondspoor voormalige paal 38,382 22

22 1 146 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,403

22 1 147 paalgat met paalkuil 38,419 80

22 1 148 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,391 9

22 1 149 paalgat: grondspoor voormalige paal 38,397 96

22 1 150 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,385 96

22 1 151 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,36 5

22 1 152 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,342 7

22 1 153 plantaardige verstoring 38,342

22 1 154 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,346 75

22 1 155 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,361 8
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

22 1 156 greppel 38,353

22 1 157 greppel 38,296 25

22 1 158 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,294 12

22 1 159 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,288 36

22 1 160 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,289 18

22 1 161 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,244 5

22 1 162 natuurlijke verstoring 38,249

22 1 163 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,262 8

22 1 164 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,277 20

22 1 165 kuil 38,245 48

22 1 166 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,208 16

22 1 167 kuil 38,211 46

22 1 168 kuil 38,21 4

22 1 169 kuil 38,206 23

22 1 170 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,175 10

22 1 171 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,173 60

22 1 172 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,176 8

22 1 173 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,16 15

22 1 174 kuil 38,101 21

22 1 175 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,162

22 1 176 kuil 38,15 9

22 1 177 kuil 38,167 40

22 1 179 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,034 16

22 1 180 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,195

22 1 181 kuil 38,195

22 1 182 karrespoor 38,195

22 1 183 natuurlijke verstoring 38,034

24 1 182 karrespoor 38,113 5

25 1 184 natuurlijke verstoring 38,314

25 1 185 natuurlijke verstoring 38,352

25 1 186 natuurlijke verstoring 38,352

25 1 187 natuurlijke verstoring 38,342

25 1 188 brandkuil 38,375 11

25 1 189 natuurlijke verstoring 38,357

25 1 190 natuurlijke verstoring 38,474

25 1 191 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,554 5

25 1 192 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,555

25 1 193 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,559 5

26 1 195 natuurlijke verstoring 38,544

26 1 196 natuurlijke verstoring 38,629

26 1 197 natuurlijke verstoring 38,597

26 1 198 natuurlijke verstoring 38,57

26 1 199 natuurlijke verstoring 38,602

26 1 200 natuurlijke verstoring 38,574

26 1 201 natuurlijke verstoring 38,461

26 1 202 natuurlijke verstoring 38,511

26 1 203 natuurlijke verstoring 38,45

26 1 204 natuurlijke verstoring 38,473

26 1 205 natuurlijke verstoring 38,414

27 1 207 greppel 38,025 5

27 1 208 greppel 37,882

27 1 209 natuurlijke verstoring 38,126

27 1 210 boomval 38,125

27 1 211 greppel 38,43

27 1 5020 laag

29 1 106 greppel 38,537

29 1 213 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,543 3

29 1 214 natuurlijke verstoring 38,578 5

29 1 215 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,593 94

29 1 216 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,638 18

29 1 217 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,593 7

29 1 218 natuurlijke verstoring 38,61
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

29 1 219 natuurlijke verstoring 38,593

29 1 220 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,604 6

29 1 221 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,654 26

29 1 222 greppel 38,711 1

29 1 223 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,725 44

29 1 224 natuurlijke verstoring 38,696 3

29 1 225 kuil 38,704 8

29 1 226 paalgat met paalkuil 38,717 72

29 1 227 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,721 1

29 1 228 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,719 4

29 1 229 haardkuil 38,71 4

29 1 230 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,694 4

29 1 231 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,195 3

29 1 232 greppel 38,655

29 1 233 kuil 38,523 10

29 1 234 natuurlijke verstoring 38,476

29 1 235 natuurlijke verstoring 38,48

29 1 236 natuurlijke verstoring 38,484

29 1 237 natuurlijke verstoring 38,461

29 1 238 natuurlijke verstoring 38,454

29 1 239 natuurlijke verstoring 38,454

29 1 240 Staak 38,403 30

29 1 241 natuurlijke verstoring 38,376

29 1 242 kuil 38,366 50

29 1 243 paalgat met paalkuil 38,359 25

29 1 244 natuurlijke verstoring 38,429

29 1 245 natuurlijke verstoring 38,329

29 1 246 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,331

29 1 247 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,372

29 1 248 kuil 38,365 82

29 1 249 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,348 18

29 1 250 natuurlijke verstoring 38,346

29 1 251 natuurlijke verstoring 38,342

29 1 252 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,304 1

29 1 253 dierlijke verstoring 38,269

29 1 254 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,231 11

29 1 255 natuurlijke verstoring 38,296

29 1 256 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,225

29 1 257 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,222 2

29 1 258 natuurlijke verstoring 38,24

29 1 259 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,156 5

29 1 260 natuurlijke verstoring 38,104

29 1 261 natuurlijke verstoring 38,118

29 1 262 vlek 38,104

29 1 263 vlek 38,07

29 1 264 kuil 38,08 12

29 1 265 kuil 38,057 6

29 1 266 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,062 10

29 1 267 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,069 22

29 1 268 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,082

29 1 269 natuurlijke verstoring 38,082

29 1 270 natuurlijke verstoring 38,073

29 1 271 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,072 16

29 1 272 natuurlijke verstoring 38,084

29 1 278 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,523 10

29 1 279 kuil 38,365 12

29 1 5020 laag

30 1 273 boomval 38,407

30 1 274 greppel 38,384 20

30 1 275 ploegspoor 38,831

30 1 276 greppel 38,77

30 1 277 natuurlijke verstoring 38,62
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

31 1 280 greppel 38,9 36

31 1 281 boomval 38,897

31 1 282 natuurlijke verstoring 38,869

31 1 283 greppel 38,768 26

31 1 284 greppel 38,868

31 1 285 greppel 38,833

31 1 286 greppel 38,977 32

31 1 287 greppel 38,998 60

31 1 5020 laag

32 1 288 vlek 38,384 1

32 1 289 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,367 8

32 1 290 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,414 14

32 1 291 vlek 38,388 1

32 1 292 kuil 38,395 43

32 1 293 kuil 38,377 16

32 1 294 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,319 18

32 1 295 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,421 20

32 1 296 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,328 16

32 1 297 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,392 22

32 1 298 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,357 26

32 1 299 kuil 38,329 18

32 1 300 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,331 28

32 1 301 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,277 20

32 1 302 kuil 38,285 18

32 1 303 natuurlijke verstoring 38,333

32 1 304 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,297 20

32 1 305 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,317 24

32 1 306 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,337 20

32 1 307 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,308 20

32 1 308 natuurlijke verstoring 38,29

32 1 309 paalgat met paalkuil 38,311 36

32 1 310 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,265 16

32 1 311 natuurlijke verstoring 38,282 10

32 1 312 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,224 20

32 1 313 natuurlijke verstoring 38,267

32 1 314 natuurlijke verstoring 38,245

32 1 315 natuurlijke verstoring 38,221

32 1 316 natuurlijke verstoring 38,238

32 1 317 natuurlijke verstoring 38,298

32 1 318 natuurlijke verstoring 38,195

32 1 319 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,196 12

32 1 320 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,235 14

32 1 321 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,247 14

32 1 322 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,173 8

32 1 323 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,155 5

32 1 324 paalgat met paalkuil 38,15 74

32 1 325 boomval 38,101

32 1 326 natuurlijke verstoring 38,108

32 1 327 paalgat met paalkuil 38,112 94

32 1 328 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,206 5

32 1 329 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,274 26

32 1 330 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,256 5

32 1 331 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,229 12

32 1 332 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,21 28

32 1 333 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,169 8

32 1 334 kuil 38,097 24

32 1 390 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,165 6

33 1 335 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,23 5

33 1 336 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,209 14

33 1 337 vlek 38,207 5

33 1 338 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,183 8

33 1 339 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,203 15
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

33 1 340 paalgat met paalkuil 38,161 100

33 1 341 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,111 104

33 1 342 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,052 7

33 1 343 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,063 16

33 1 344 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,063 14

33 1 345 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,097 9

33 1 346 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,126 104

33 1 347 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,156 14

33 1 348 plantaardige verstoring 38,09

33 1 349 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,034 8

33 1 350 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,048 20

33 1 351 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,006 22

33 1 352 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,008 8

33 1 353 paalgat met paalkuil 38,028 74

33 1 354 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,005 3

33 1 355 paalgat met paalkuil 38,071 74

33 1 356 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,224 18

33 1 357 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,193 16

33 1 358 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,207 12

33 1 359 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,216 4

33 1 360 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,19 4

33 1 361 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,177 52

33 1 362 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,013 2

33 1 363 kuil 37,893 20

33 1 364 natuurlijke verstoring 37,974

33 1 365 kuil 37,938 38

33 1 366 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,978 6

33 1 367 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,99 32

33 1 368 paalgat met paalkuil 37,931 26

33 1 369 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,999 16

33 1 370 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,045 16

33 1 371 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,065 8

33 1 372 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,055 16

33 1 373 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,08 6

33 1 374 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,104 12

33 1 375 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,119 14

33 1 376 natuurlijke verstoring 38,041

33 1 377 kuil 37,886 50

33 1 378 kuil 38,067 1

33 1 379 paalgat met paalkuil 38,016 48

33 1 380 natuurlijke verstoring 37,979

33 1 381 natuurlijke verstoring 37,983

33 1 382 natuurlijke verstoring 37,972

33 1 383 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,838 46

33 1 384 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,889 20

33 1 385 natuurlijke verstoring 37,883

33 1 386 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,914 40

33 1 387 paalgat met paalkuil 37,944 60

33 1 388 natuurlijke verstoring 37,897

33 1 389 natuurlijke verstoring 37,88

33 1 403 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,161 104

34 1 391 boomval 37,731 28

34 1 392 natuurlijke verstoring 37,754

34 1 393 natuurlijke verstoring 37,781

34 1 394 natuurlijke verstoring 37,763

34 1 395 natuurlijke verstoring 37,72

34 1 396 natuurlijke verstoring 37,734

34 1 397 natuurlijke verstoring 37,741

34 1 398 natuurlijke verstoring 37,725

34 1 399 natuurlijke verstoring 37,727

34 1 400 natuurlijke verstoring 37,726

34 1 401 natuurlijke verstoring 37,715
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

34 1 402 natuurlijke verstoring 37,733

34 1 404 boomval 37,735

34 1 405 dierlijke verstoring 37,822

34 1 406 boomval 37,803

34 1 407 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,709

34 1 408 dierlijke verstoring 37,771

34 1 409 boomval 37,803

34 1 410 boomval 37,741

34 1 411 boomval 37,819

34 1 412 boomval 37,777

34 1 413 boomval 37,797

34 1 414 boomval 37,764

35 1 363 kuil 37,86 2

35 1 415 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,014 14

35 1 416 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,015 5

35 1 417 vlek 38,014 2

35 1 418 natuurlijke verstoring 37,987

35 1 419 paalgat met paalkuil 38,004 22

35 1 420 vlek 37,99 6

35 1 421 paalgat met paalkuil 37,928 22

35 1 422 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,9 20

35 1 423 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,888 6

35 1 424 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,86 6

35 1 425 paalgat met paalkuil 37,883 40

35 1 426 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,869 6

35 1 427 natuurlijke verstoring 37,869 5

35 1 428 natuurlijke verstoring 37,852

35 1 429 natuurlijke verstoring 37,843

35 1 430 natuurlijke verstoring 37,811

35 1 431 kuil 37,718 22

35 1 432 boomval 37,79 26

35 1 433 paalgat met paalkuil 37,729 28

35 1 888 natuurlijke verstoring 37,75

35 1 5020 laag

36 1 286 greppel 38,957 32

36 1 287 greppel 38,952 60

36 1 434 natuurlijke verstoring 38,975

36 1 435 greppel 39,093 16

36 1 436 weg 39,36 16

36 1 437 greppel 39,092 22

37 1 438 greppel 38,092 3

37 1 439 natuurlijke verstoring 38,125 1

37 1 440 greppel 38,167 3

37 1 441 greppel 38,29 44

37 1 442 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,265 18

37 1 443 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,278 30

37 1 444 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,286 40

37 1 445 natuurlijke verstoring 38,246 14

37 1 446 natuurlijke verstoring 38,243 5

37 1 447 natuurlijke verstoring 38,216 1

37 1 448 natuurlijke verstoring 38,223

37 1 449 natuurlijke verstoring 38,236

37 1 450 natuurlijke verstoring 38,151 5

37 1 451 natuurlijke verstoring 38,122

37 1 452 natuurlijke verstoring 38,083

37 1 453 kuil 38,408 6

37 1 454 greppel 37,91 42

37 1 455 greppel 37,735 18

37 1 456 kuil 37,709 8

38 1 106 greppel 38,194

38 1 457 kuil 38,225 9

38 1 458 kuil 38,226 17
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

38 1 459 kuil 38,401 35

38 1 460 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 38,232 6

39 1 461 vlek 38,08 7

39 1 462 natuurlijke verstoring 37,998

39 1 463 natuurlijke verstoring 37,932

39 1 464 natuurlijke verstoring 37,905

39 1 5000 bouwvoor

41 1 465 greppel 37,31 16

41 1 466 natuurlijke verstoring 37,333

41 1 467 natuurlijke verstoring 37,285

41 1 468 natuurlijke verstoring 37,246

41 1 469 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,263 26

41 1 470 kuil 37,442 16

41 1 471 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,641 34

41 1 472 vlek 37,6 5

41 1 473 kuil 37,654 42

41 1 474 paalgat met paalkuil 37,678 62

41 1 475 paalgat met paalkuil 37,779 66

42 1 476 greppel 36,623 46

42 1 477 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,663 12

42 1 478 natuurlijke verstoring 36,66 0

42 1 479 natuurlijke verstoring 36,801

42 1 480 natuurlijke verstoring 36,853 8

42 1 481 kuil 37,013 34

42 1 482 natuurlijke verstoring 37,025

42 1 888 natuurlijke verstoring 36,915

42 1 5000 bouwvoor

43 1 476 greppel 36,555 63

43 1 483 paalgat met paalkuil 37,09 36

43 1 484 greppel 36,555 40

43 1 485 greppel 36,593 42

43 1 486 greppel 36,531 75

43 1 888 boomval 36,78

43 1 999 recente verstoring 36,272

43 1 5060 geul/kreek/rivier 36,351

44 1 487 greppel 36,351 28

44 1 488 kuil 36,384 5

44 1 489 paalgat met paalkuil 36,428 24

44 1 490 greppel 36,474 8

44 1 491 natuurlijke verstoring 36,461

44 1 492 natuurlijke verstoring 36,447

44 1 493 greppel 36,475 22

44 1 494 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,41 8

44 1 495 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,631 16

44 1 496 boomval 36,631

44 1 497 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,674 14

44 1 498 kuil 36,56 24

44 1 499 kuil 36,626 52

44 1 500 haardkuil 37,016 32

44 1 501 greppel 36,428 8

44 1 502 natuurlijke verstoring 36,571 2

44 1 503 natuurlijke verstoring 36,562 2

44 1 504 natuurlijke verstoring 36,623 5

44 1 505 natuurlijke verstoring 36,607 8

44 1 506 natuurlijke verstoring 36,574 3

44 1 507 natuurlijke verstoring 36,591 1

44 1 508 natuurlijke verstoring 36,648

44 1 509 boomval 36,691

44 1 510 natuurlijke verstoring 36,638

44 1 511 recente verstoring 36,641

44 1 512 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,786 9

44 1 513 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,83 16
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

44 1 514 haardkuil 36,823 52

44 1 515 boomval 36,792

44 1 516 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,826 3

44 1 517 kuil 36,82 10

44 1 518 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,826 1

44 1 519 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,893 9

44 1 520 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,813 7

44 1 521 dierlijke verstoring 36,749

44 1 522 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 36,825 4

44 1 523 kuil 36,801 18

44 1 524 boomval 36,896

44 1 525 natuurlijke verstoring 36,917

44 1 526 kuil 36,852 22

44 1 527 paalgat met paalkuil 36,84 74

44 1 528 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,05 10

44 1 529 natuurlijke verstoring 37,051

44 1 530 greppel 37,077 30

44 1 531 natuurlijke verstoring 37,02

44 1 532 natuurlijke verstoring 37,058

44 1 533 boomval 37,144

44 1 534 kuil 36,934 20

44 1 535 kuil 36,898 10

44 1 536 boomval 36,87

44 1 537 boomval 36,83

44 92 5020 laag

45 1 538 kuil 37,406 4

45 1 539 kuil 37,485 10

45 1 540 kuil 37,445 20

46 1 541 natuurlijke verstoring 39,731 31

46 1 542 plantaardige verstoring 39,601

46 1 543 natuurlijke verstoring 39,468

46 1 888 boomval 39,837

46 1 5030 Inspoelingshorizont 39,825

47 1 544 greppel 39,21 32

47 1 888 natuurlijke verstoring 39,118

48 1 545 recente verstoring 37,444

48 1 546 natuurlijke verstoring 37,298

48 1 547 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,264

48 1 548 kuil 37,232 15

48 1 549 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,217 22

48 1 550 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,215 24

48 1 551 natuurlijke verstoring 37,245

48 1 552 boomval 37,265

48 1 553 boomval 37,264

48 1 554 kuil 37,128 46

48 1 555 boomval 37,26

48 1 556 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,203 22

48 1 572 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,11 26

48 1 573 natuurlijke verstoring 0

48 1 574 greppel 37,61

49 1 557 boomval 37,293

49 1 558 recente verstoring 37,514

49 1 559 kuil 37,487 18

50 1 560 greppel

50 1 561 geul/kreek/rivier 36,2

50 1 562 greppel 36,03 34

50 1 563 kuil 36,068 6

50 1 564 greppel 36,111 14

50 1 565 greppel 36,061 5

50 1 566 palenrij 36,055

50 1 567 natuurlijke verstoring 35,816

50 1 568 natuurlijke verstoring 35,781
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put vlak spoor omschrijving nap diepte (m +NAP)

50 1 569 recente verstoring 35,839

50 1 570 boomval 35,849

50 1 571 greppel 35,775 6

50 1 5030 Inspoelingshorizont 36,223

52 1 574 greppel 37,61

52 1 575 paalgat met paalkuil 37,72 50

52 1 576 paalgat met paalkuil 37,767 54

52 1 577 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 37,735 25

53 1 574 greppel 37,61  



168 OGK Dr NOleNslaaN - HasseltsebaaN



OGK Dr NOleNslaaN - HasseltsebaaN    169

Bijlage 9 Vondstenlijst

vondstnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment

101ARO Aardewerk romeins onbepaald 11 325,4 21 1 5000

101SXX Steen onbepaald 1 219,2 21 1 5000

101ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 124,8 21 1 5000

102MFE Metaal ijzer 1 41,5 21 1 106 1

103MFE Metaal ijzer 1 28,1 21 1 106 1

104MFE Metaal ijzer 1 42,2 21 1 106 1

105ARO Aardewerk romeins onbepaald 7 196,8 21 1 106 1

105DKP Dakpan 2 367,5 21 1 106 1

105SXX Steen onbepaald 3 106,2 21 1 106 1

106MFE Metaal ijzer 2 61,7 21 1 106 1

107MFE Metaal ijzer 1 8,9 21 1 106 1

108MFE Metaal ijzer 2 85 21 1 122 1

109MXX Metaal onbepaald 1 22,7 21 1 5000

110SXX Steen onbepaald 4 3358 21 1 122 1

110MFE Metaal ijzer 5 104 21 1 122 1

110ARO Aardewerk romeins onbepaald 17 914 21 1 122 1

110DKP Dakpan 1 197,3 21 1 122 1

111ARH Aardewerk romeins handgevormd 2 33 21 1 108 2

111ARO Aardewerk romeins onbepaald 100 1189,5 21 1 108 2

111MFE Metaal ijzer 3 27 21 1 108 2

111SXX Steen onbepaald 13 1274 21 1 108 2

111TEG Tegel 2 105,5 21 1 108 2

111VKL Verbrande klei 3 15,2 21 1 108 2

112ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 19,2 21 1 5000

112SVU Steen vuursteen 1 1,3 21 1 5000

113SXX Steen onbepaald 1 217,3 21 1 109 1

113MFE Metaal ijzer 1 30,7 21 1 109 1

113ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 66,6 21 1 109 1

114STE Steen tefriet 2 1250 21 1 112 1

115AME Aardewerk middeleeuwen 1 4,5 21 1 125 1

115APH Aardewerk prehistorisch 3 47,1 21 1 125 1

115ARO Aardewerk romeins onbepaald 6 254,4 21 1 125 1

115SXX Steen onbepaald 2 185,9 21 1 125 1

116ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 7,6 21 1 127 1

117ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 29,9 21 1 112 2

117SXX Steen onbepaald 7 10,8 21 1 112 2

118ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 13 21 1 117 2

119ARO Aardewerk romeins onbepaald 37 562,6 21 1 109 1

119SXX Steen onbepaald 12 271 21 1 109 1

120MA Monster algemeen 1 21 1 109 1

121MA Monster algemeen 1 21 1 117 1

122SXX Steen onbepaald 1 46,2 21 1 111 1

123AW Aardewerk niet determineerbaar 3 34,4 22 1 172

124APH Aardewerk prehistorisch 4 33,6 22 1 167

124SXX Steen onbepaald 3 61 22 1 167

125APH Aardewerk prehistorisch 1 55 22 1 165

125MFE Metaal ijzer 3 150,6 22 1 165

125SXX Steen onbepaald 2 13,2 22 1 165

126ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 6,9 22 1 147

127SXX Steen onbepaald 4 139,6 21 1 133

130ARO Aardewerk romeins onbepaald 64 852,4 21 1 109 1

130SXX Steen onbepaald 16 254,7 21 1 109 1

131SXX Steen onbepaald 3 534,7 21 1 112 1

132ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 1,3 21 1 120 1

133APH Aardewerk prehistorisch 1 1 21 1 127 1

134ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 1,9 21 1 121 1

135APH Aardewerk prehistorisch 3 9,7 22 1 139

136AW Aardewerk niet determineerbaar 1 11,3 21 1 123 1 2

137APH Aardewerk prehistorisch 1 7,5 21 1 107 1
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vondstnr omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment

137ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 10,2 21 1 107 1

137SXX Steen onbepaald 24 439,2 21 1 107 1

138MA Monster algemeen 1 21 1 107 2 1

139ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 8 92,3 21 1 206

139ARO Aardewerk romeins onbepaald 6 174,1 21 1 206

139BKS Baksteen 4 663,7 21 1 206

139SXX Steen onbepaald 5 575,4 21 1 206

140SXX Steen onbepaald 5 186,3 21 1 125

140ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 12 21 1 125

140MFE Metaal ijzer 1 29,2 21 1 125

141ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 4,6 22 1 147

142SXX Steen onbepaald 4 91 21 1 107 1

142APH Aardewerk prehistorisch 2 18,5 21 1 107 1

143SXX Steen onbepaald 4 227,3 21 1 107 2

147MA Monster algemeen 1 21 1 122 1

148MA Monster algemeen 1 22 1 143 1

149MA Monster algemeen 1 21 1 108 2

150MA Monster algemeen 1 21 1 108 5

151ARO Aardewerk romeins onbepaald 790 16567,7 21 1 108 2

151MFE Metaal ijzer 15 157,7 21 1 108 2

151SXX Steen onbepaald 36 2519,6 21 1 108 2

151TEG Tegel 12 1367,5 21 1 108 2

151VKL Verbrande klei 11 81,2 21 1 108 2

152ARO Aardewerk romeins onbepaald 26 1078 21 1 108 4

152SXX Steen onbepaald 2 519,9 21 1 108 4

152MFE Metaal ijzer 3 26,6 21 1 108 4

153ARO Aardewerk romeins onbepaald 20 467,1 21 1 108 4

153MFE Metaal ijzer 11 53,5 21 1 108 4

153SXX Steen onbepaald 1 489 21 1 108 4

154GL Glas 1 9,6 21 1 108 6

155ARH Aardewerk romeins handgevormd 1 26,1 21 1 108 2

155ARO Aardewerk romeins onbepaald 26 652,9 21 1 108 2

155MFE Metaal ijzer 2 53,4 21 1 108 2

155SXX Steen onbepaald 1 72,3 21 1 108 2

155TEG Tegel 1 275,4 21 1 108 2

156SXX Steen onbepaald 1 8000 21 1 108 4

157HK Houtskool 1 0,5 21 1 122 1

157MFE Metaal ijzer 1 9,2 21 1 122 1

157ARO Aardewerk romeins onbepaald 16 92,5 21 1 122 1

157SXX Steen onbepaald 1 0,7 21 1 122 1

158APH Aardewerk prehistorisch 7 86,7 21 1 133 1 2

158SVU Steen vuursteen 1 5 21 1 133 1 2

158SXX Steen onbepaald 21 335,8 21 1 133 1 2

159MA Monster algemeen 1 21 1 114 2 2

160SXX Steen onbepaald 1 31 22 1 165 1

161APH Aardewerk prehistorisch 2 27,9 22 1 167 1

162SXX Steen onbepaald 2 216,7 22 1 154 1

163APH Aardewerk prehistorisch 2 33 22 1 174 1

163SXX Steen onbepaald 2 68,2 22 1 174 1

164ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 5,1 22 1 177 1

164SXX Steen onbepaald 2 56,8 22 1 177 1

165APH Aardewerk prehistorisch 12 111,1 22 1 165 1

165SXX Steen onbepaald 5 128,6 22 1 165 1

166ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 8,2 22 1 171 1

167SXX Steen onbepaald 1 11,4 22 1 166 1

168SXX Steen onbepaald 5 66,1 22 1 167 1

169APH Aardewerk prehistorisch 7 8,5 22 1 160

170AW Aardewerk niet determineerbaar 5 24,3 22 1 166 1

171AW Aardewerk niet determineerbaar 5 34,9 22 1 167

171SXX Steen onbepaald 5 165,3 22 1 167

172SXX Steen onbepaald 1 19,7 22 1 171

173MA Monster algemeen 1 22 1 171 1
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174SVU Steen vuursteen 1 5,8 27 1 2 5020

175BKS Baksteen 1 685,6 27 1 208 1

176ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 24,7 29 1 4 5020

177ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 192,6 29 1 5 5020

178ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 70,3 29 1 221 1

178MFE Metaal ijzer 1 15 29 1 221 1

179ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 19,5 29 1 223 1

179SXX Steen onbepaald 1 20,7 29 1 223 1

180ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 21,3 29 1 225

180SXX Steen onbepaald 1 17,3 29 1 225

181ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 2,7 29 1 226 1

181MFE Metaal ijzer 1 28,9 29 1 226 1

181SXX Steen onbepaald 1 40,1 29 1 226 1

182ARO Aardewerk romeins onbepaald 8 50,6 29 1 232 1

183ARO Aardewerk romeins onbepaald 10 179,7 29 1 223 1

183SXX Steen onbepaald 3 28 29 1 223 1

184ARO Aardewerk romeins onbepaald 51 186,4 21 1 108 1 2

184SXX Steen onbepaald 4 23,7 21 1 108 1 2

184MXX Metaal onbepaald 1 14 21 1 108 1 2

184MFE Metaal ijzer 2 32,6 21 1 108 1 2

184GL Glas 1 2 21 1 108 1 2

185ARO Aardewerk romeins onbepaald 116 2361,3 21 1 108 2 2

185MFE Metaal ijzer 1 10,8 21 1 108 2 2

185SXX Steen onbepaald 5 390,4 21 1 108 2 2

185TEG Tegel 5 269,4 21 1 108 2 2

185VKL Verbrande klei 1 10,9 21 1 108 2 2

186SXX Steen onbepaald 11 69,4 21 1 108 2 2

186VKL Verbrande klei 2 6,3 21 1 108 2 2

186MFE Metaal ijzer 1 7,4 21 1 108 2 2

186BKS Baksteen 1 5,2 21 1 108 2 2

186ARO Aardewerk romeins onbepaald 103 1513,3 21 1 108 2 2

186ARH Aardewerk romeins handgevormd 1 17,8 21 1 108 2 2

186BYZS Bijzonder object STEEN 1 109,7 21 1 108 2 2

187SXX Steen onbepaald 8 987,5 21 1 108 2 2

187ARO Aardewerk romeins onbepaald 37 1899,4 21 1 108 2 2

187VKL Verbrande klei 2 110,8 21 1 108 2 2

187MFE Metaal ijzer 2 15,4 21 1 108 2 2

187BKS Baksteen 5 101,3 21 1 108 2 2

188MSL Metaalslak 1 3,2 21 1 108 6 2

188SXX Steen onbepaald 5 164,2 21 1 108 6 2

188VKL Verbrande klei 2 10 21 1 108 6 2

188ARO Aardewerk romeins onbepaald 48 766,3 21 1 108 6 2

189MFE Metaal ijzer 1 26,6 21 1 108 2 2

190MXX Metaal onbepaald 1 27,7 21 1 108 4 2

191ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 22,9 21 1 108 4 2

191SXX Steen onbepaald 1 151,4 21 1 108 4 2

191MXX Metaal onbepaald 1 6,7 21 1 108 4 2

192ARH Aardewerk romeins handgevormd 1 3,7 21 1 108 2 2

192ARO Aardewerk romeins onbepaald 144 2248,6 21 1 108 2 2

192BKS Baksteen 5 227,9 21 1 108 2 2

192MFE Metaal ijzer 8 91,7 21 1 108 2 2

192MSL Metaalslak 1 1,8 21 1 108 2 2

192SXX Steen onbepaald 10 355,2 21 1 108 2 2

192VKL Verbrande klei 9 13,4 21 1 108 2 2

193MFE Metaal ijzer 1 16,8 31 1 5020

194MCU Metaal koper 1 3,5 31 1 5020

195GL Glas 1 23,2 29 1 226 1 2

196SXX Steen onbepaald 4 442,4 29 1 226 1 2

196ARI Aardewerk romeins import 6 690,8 29 1 226 1 2

197MA Monster algemeen 1 29 1 226 2 2

198ARO Aardewerk romeins onbepaald 8 112,4 21 2 108 4

198MXX Metaal onbepaald 7 26,5 21 2 108 4
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198SXX Steen onbepaald 1 11,9 21 2 108 4

198TEG Tegel 2 523,2 21 2 108 4

198ARH Aardewerk romeins handgevormd 2 69,9 21 2 108 4

199MP Monster pollen 1 21 1 108 4

200MP Monster pollen 1 21 2 108 4

201ARO Aardewerk romeins onbepaald 8 43,9 29 1 248 1

201GL Glas 1 0,7 29 1 248 1

201MSL Metaalslak 5 25,5 29 1 248 1

201SXX Steen onbepaald 1 5,3 29 1 248 1

201TEG Tegel 3 94,7 29 1 248 1

202BKS Baksteen 1 343,1 30 1 275 1

203APH Aardewerk prehistorisch 1 9,2 29 1 230 1

204AME Aardewerk middeleeuwen 2 33,2 31 1 280 1

205MPB Metaal lood 1 28,4 31 1 21 5020

206GL Glas 1 1 21 1 108 4

207SXX Steen onbepaald 1 43,7 21 2 108 7

208SXX Steen onbepaald 3 15,8 29 1 215 1

208TEG Tegel 3 133,3 29 1 215 1

209SXX Steen onbepaald 1 8,4 29 1 215 2

210ARO Aardewerk romeins onbepaald 13 56,3 29 1 223 1

210MOR Mortel 1 1 29 1 223 1

210SVU Steen vuursteen 2 3,3 29 1 223 1

210SXX Steen onbepaald 3 77,2 29 1 223 1

211APH Aardewerk prehistorisch 1 13,2 32 1 299 1

212ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 13,4 32 1 312 1

213SVU Steen vuursteen 1 3,5 32 1 329 1

213SXX Steen onbepaald 3 32,3 32 1 329 1

214ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 7,1 32 1 324 1

215ARO Aardewerk romeins onbepaald 8 32,8 32 1 325 1

215BYZV Bijzonder object VUURSTEEN 1 101,3 32 1 325 1

215SXX Steen onbepaald 1 8,7 32 1 325 1

216ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 56,5 29 1 279 1

216MSL Metaalslak 3 104,2 29 1 279 1

216SXX Steen onbepaald 22 378,9 29 1 279 1

216VKL Verbrande klei 1 13,4 29 1 279 1

217MA Monster algemeen 1 29 1 279 1

218APH Aardewerk prehistorisch 1 0,7 32 1 296 1

219ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 4,5 32 1 309 1

219SXX Steen onbepaald 1 1,4 32 1 309 1

220SXX Steen onbepaald 1 28,2 32 1 304 1

220APH Aardewerk prehistorisch 1 0,8 32 1 304 1

221SXX Steen onbepaald 1 17,9 32 1 310 1

222SXX Steen onbepaald 1 64,5 32 1 295 1

223APH Aardewerk prehistorisch 1 4 32 1 297 1

223SXX Steen onbepaald 4 81,6 32 1 297 1

224SXX Steen onbepaald 4 24,3 32 1 300 1

225SXX Steen onbepaald 1 98 29 1 243 1

226MA Monster algemeen 1 32 1 295 1

227MA Monster algemeen 1 32 1 299 2

228SXX Steen onbepaald 1 91 32 1 310 1

229APH Aardewerk prehistorisch 2 9,8 32 1 299 1

229SXX Steen onbepaald 4 231,2 32 1 299 1

230SXX Steen onbepaald 1 7,6 32 1 289 1

231ARO Aardewerk romeins onbepaald 7 4,6 33 1 340 1

232SXX Steen onbepaald 2 37,7 33 1 344 1

232ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 42,4 33 1 344 1

233ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 3,6 33 1 351 1

234APH Aardewerk prehistorisch 1 25,3 33 1 367 1

235SXX Steen onbepaald 1 25,4 33 1 362 1

236APH Aardewerk prehistorisch 2 3,6 33 1 377 1

236SXX Steen onbepaald 3 42,7 33 1 377 1

237SXX Steen onbepaald 4 116,3 33 1 382 1
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238APH Aardewerk prehistorisch 1 7,6 33 1 379 1

238SXX Steen onbepaald 1 31,4 33 1 379 1

239ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 1,2 33 1 356 1

240SXX Steen onbepaald 1 8,1 32 1 292 2 2

241SXX Steen onbepaald 1 7,4 32 1 294 1

242SXX Steen onbepaald 1 40,6 32 1 301 1

243MFE Metaal ijzer 1 1,9 33 1 344 1

244SXX Steen onbepaald 1 29,4 33 1 355 2

245SXX Steen onbepaald 1 16,9 32 1 324 3

246ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 3,9 32 1 325 1

247SXX Steen onbepaald 1 120,9 32 1 332 1

248APH Aardewerk prehistorisch 1 144,2 33 1 355 1

249SXX Steen onbepaald 1 23 33 1 339 1

250ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 3,1 33 1 356 1

251ARO Aardewerk romeins onbepaald 8 50,9 32 1 324 1

251SXX Steen onbepaald 1 80,4 32 1 324 1

252SVU Steen vuursteen 1 14,5 32 1 327 1

252SXX Steen onbepaald 2 26,8 32 1 327 1

253ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 1,9 33 1 340

253SXX Steen onbepaald 3 15,6 33 1 340

254MA Monster algemeen 1 33 1 340 2 2

255SXX Steen onbepaald 1 36,2 34 1 391 1

256SXX Steen onbepaald 3 22,4 33 1 377 1

257SXX Steen onbepaald 2 25,2 33 1 374 1

258SXX Steen onbepaald 1 9 33 1 372 1

259MA Monster algemeen 1 33 1 377 1

260APH Aardewerk prehistorisch 1 16,3 33 1 377 1

260SXX Steen onbepaald 8 709,4 33 1 377 1

261ARH Aardewerk romeins handgevormd 1 3,9 34 1 407 1

262MA Monster algemeen 1 33 1 378 1

263SXX Steen onbepaald 2 34,5 33 1 343 1

264MA Monster algemeen 1 33 1 343 1

265SXX Steen onbepaald 4 46,8 33 1 379 1

265MXX Metaal onbepaald 1 6 33 1 379 1

265APH Aardewerk prehistorisch 1 1,9 33 1 379 1

266SXX Steen onbepaald 83 54,9 33 1 351 1

267SXX Steen onbepaald 3 228,7 33 1 353 1

268SXX Steen onbepaald 1 8,3 33 1 355 1

269ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 4,7 33 1 355 2

269SXX Steen onbepaald 2 64,8 33 1 355 2

270SXX Steen onbepaald 2 32,9 33 1 361 1

271MA Monster algemeen 1 33 1 355 1

272APH Aardewerk prehistorisch 5 82,2 35 1 422

272SXX Steen onbepaald 1 68,9 35 1 422

273APH Aardewerk prehistorisch 4 28,2 35 1 423

274SXX Steen onbepaald 1 5 33 1 368 1

275TEG Tegel 1 15,5 32 1 325 1

275SXX Steen onbepaald 2 277,8 32 1 325 1

275ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 1 32 1 325 1

275APH Aardewerk prehistorisch 2 11,8 32 1 325 1

275ARH Aardewerk romeins handgevormd 1 1,3 32 1 325 1

276ARO Aardewerk romeins onbepaald 14 153,9 32 1 325 1

276SXX Steen onbepaald 5 1931,2 32 1 325 1

277ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 8,3 35 1 5020 1

278SXX Steen onbepaald 7 200,7 35 1 422 1

279SXX Steen onbepaald 1 29,5 35 1 424 1

280ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 20,9 35 1 425 1

280MXX Metaal onbepaald 1 9,6 35 1 425 1

280SXX Steen onbepaald 1 2 35 1 425 1

281SXX Steen onbepaald 1 65,1 35 1 432 1

282AME Aardewerk middeleeuwen 1 1,8 37 1 454 1

283MA Monster algemeen 1 36 1 435 1
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284MA Monster algemeen 1 36 1 436 1

285ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 5,8 37 1 440 1

286ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 4,4 37 1 441 1

286SXX Steen onbepaald 3 166,2 37 1 441 1

287ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 19,7 37 1 439 1

288BKS Baksteen 4 1271,2 37 1 438 1

289AME Aardewerk middeleeuwen 3 9,3 37 1 455 1

290AW Aardewerk niet determineerbaar 5 29,6 37 1 451 1

291APH Aardewerk prehistorisch 2 33,6 38 1 457 1 2

292MP Monster pollen 1 43 1 5060

293MP Monster pollen 1 43 1 5060

294MA Monster algemeen 1 43 1 5060

295MA Monster algemeen 1 43 1 5060

296MA Monster algemeen 1 41 1 475 1

297APH Aardewerk prehistorisch 5 33,8 44 1 530 1

297SXX Steen onbepaald 1 68,4 44 1 530 1

298SXX Steen onbepaald 1 1,5 44 1 494 1

299SXX Steen onbepaald 3 71,4 44 1 494 2

300SXX Steen onbepaald 1 124,9 44 1 514

301ARO Aardewerk romeins onbepaald 9 10,2 29 1 220

301SXX Steen onbepaald 2 8 29 1 220

302ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 2 29 1 221

302SXX Steen onbepaald 1 23,2 29 1 221

303ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 13,3 29 1 221

304SXX Steen onbepaald 1 85,8 29 1 221

304ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 75,6 29 1 221

305MC14 Monster C-14 1 29 1 221

306MC14 Monster C-14 1 29 1 229

307MC14 Monster C-14 1 29 1 216

308MC14 Monster C-14 1 29 1 279

309APH Aardewerk prehistorisch 1 5,8 29 1 243

309SXX Steen onbepaald 5 63,4 29 1 243

309VKL Verbrande klei 2 22,8 29 1 243

310SXX Steen onbepaald 1 73 29 1 267

311APH Aardewerk prehistorisch 2 27,4 29 1 246

311SXX Steen onbepaald 2 136,5 29 1 246

312SXX Steen onbepaald 1 5,5 21 1 108 2

312VKL Verbrande klei 1 10,4 21 1 108 2

312ARO Aardewerk romeins onbepaald 20 793,4 21 1 108 2

312ARH Aardewerk romeins handgevormd 1 13,7 21 1 108 2

313MOR Mortel 4 42,4 21 1 108 4

313SXX Steen onbepaald 15 16,6 21 1 108 4

313ARO Aardewerk romeins onbepaald 25 211,9 21 1 108 4

314APH Aardewerk prehistorisch 1 52,6 21 1 108 6

314ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 10,3 21 1 108 6

315SXX Steen onbepaald 3 38,7 29 1 264

316SXX Steen onbepaald 7 138,5 29 1 265 1

317APH Aardewerk prehistorisch 1 7,6 29 1 230 1

317ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 4,7 29 1 230 1

317SXX Steen onbepaald 1 15,5 29 1 230 1

318MFE Metaal ijzer 1 53,2 38 1 106 2

319ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 21,4 38 1 459

319SXX Steen onbepaald 4 21,2 38 1 459

319APH Aardewerk prehistorisch 1 7,9 38 1 459

320SVU Steen vuursteen 1 2,7 39 1 5000

321SVU Steen vuursteen 1 6,5 39 1 5000

322APH Aardewerk prehistorisch 8 63,3 42 1 476 1

323APH Aardewerk prehistorisch 45 875,6 42 1 481 2

323SXX Steen onbepaald 4 93,7 42 1 481 2

324APH Aardewerk prehistorisch 35 995,3 42 1 481 3

324SXX Steen onbepaald 6 193,4 42 1 481 3

324VKL Verbrande klei 14 288,8 42 1 481 3
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325MA Monster algemeen 1 42 1 481 2

326APH Aardewerk prehistorisch 1 11,8 43 1 485 1

327APH Aardewerk prehistorisch 17 172,8 43 1 5060

327SVU Steen vuursteen 1 7,9 43 1 5060

328APH Aardewerk prehistorisch 1 13,7 43 1 483 1

329SXX Steen onbepaald 1 547 41 1 475 1

330SXX Steen onbepaald 1 9,4 41 1 474 1

331ARO Aardewerk romeins onbepaald 7 152,7 21 1 5000

331MXX Metaal onbepaald 7 76,5 21 1 5000

332MFE Metaal ijzer 2 66,1 42 1 5000

333SXX Steen onbepaald 1 9,7 44 1 500

334APH Aardewerk prehistorisch 1 3,9 44 1 512

335SVU Steen vuursteen 1 0,5 44 1 499 1

336APH Aardewerk prehistorisch 1 2,9 44 1 509 2

337SXX Steen onbepaald 2 9,9 41 1 474 1

338APH Aardewerk prehistorisch 1 3,3 41 1 475 2

338SXX Steen onbepaald 1 12,1 41 1 475 2

339SXX Steen onbepaald 1 5,1 44 1 500 2

340MA Monster algemeen 1 44 1 500 2

341SXX Steen onbepaald 1 13,4 44 1 527 1

342MA Monster algemeen 1 44 1 513 1

343APH Aardewerk prehistorisch 1 1,5 44 1 520 1

344APH Aardewerk prehistorisch 12 568,6 44 1 514 1

344SXX Steen onbepaald 67 3999,4 44 1 514 1

345MA Monster algemeen 1 44 1 514 1

346SVU Steen vuursteen 1 2,9 44 1 514 2

347SXX Steen onbepaald 1 21,1 44 1 514 2

348APH Aardewerk prehistorisch 30 663,3 42 1 481 2

348SXX Steen onbepaald 4 133,7 42 1 481 2

348VKL Verbrande klei 20 381,2 42 1 481 2

349VKL Verbrande klei 21 388,9 42 1 481 3

349APH Aardewerk prehistorisch 2 6,1 42 1 481 3

349SXX Steen onbepaald 2 15,9 42 1 481 3

350MA Monster algemeen 1 45 1 540 1

351APH Aardewerk prehistorisch 2 104,4 44 92 5020

352APH Aardewerk prehistorisch 4 21,8 43 1 476 1

352SXX Steen onbepaald 7 122,3 43 1 476 1

353APH Aardewerk prehistorisch 1 5,4 43 1 486 1

353SXX Steen onbepaald 4 23,3 43 1 486 1

355SXX Steen onbepaald 1 53,3 43 1 484 1

356AW Aardewerk niet determineerbaar 3 5,5 44 1 530 1

356SXX Steen onbepaald 1 25,1 44 1 530 1

357SVU Steen vuursteen 2 8,4 44 1 499 1

358APH Aardewerk prehistorisch 3 8,6 46 1 1 5030

358ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 14,7 46 1 1 5030

359SXX Steen onbepaald 2 22,8 48 1 548 1

359APH Aardewerk prehistorisch 5 25,6 48 1 548 1

360SXX Steen onbepaald 1 15,9 48 1 551 1

360APH Aardewerk prehistorisch 3 20,4 48 1 551 1

361APH Aardewerk prehistorisch 2 12,5 48 1 554 1

361SXX Steen onbepaald 1 3,6 48 1 554 1

362APH Aardewerk prehistorisch 2 17,4 48 1 554 3

362SXX Steen onbepaald 1 226,1 48 1 554 3

363APH Aardewerk prehistorisch 1 37,3 48 1 554 1

363SXX Steen onbepaald 3 112,7 48 1 554 1

364MA Monster algemeen 1 48 1 554 3

365APH Aardewerk prehistorisch 1 2,2 48 1 549 1

366APH Aardewerk prehistorisch 8 144,1 48 1 548 1

366SVU Steen vuursteen 1 0,7 48 1 548 1

367HK Houtskool 7 48 1 548 1

367KER Aardewerk onbepaald 11 20 48 1 548 1

367CR Crematieresten (mens) 76 48 1 548 1
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367SVU Steen vuursteen 1 1 48 1 548 1

368APH Aardewerk prehistorisch 24 612,4 48 1 555 1

368SXX Steen onbepaald 13 607,8 48 1 555 1

369MA Monster algemeen 1 50 1 563 2

370APH Aardewerk prehistorisch 1 15,2 50 1 5030

370SXX Steen onbepaald 1 2,9 50 1 5030

371APH Aardewerk prehistorisch 3 31,7 52 1 576 1

371SXX Steen onbepaald 5 52,4 52 1 576 1

372MA Monster algemeen 1 52 1 576 1

373APH Aardewerk prehistorisch 4 36,5 48 1 572

373SXX Steen onbepaald 4 90,9 48 1 572

374BYZS Bijzonder object STEEN 1 114,3 52 1 574

374ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 219,7 52 1   574    
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